
�નણા�યક નેતા... મજબૂત સરકાર...

ઉ�મથી સવા��મ

વડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર

અ�વરત �વકાસ યા�ા

સંવેદનશીલતા, પારદશ�કતા, �નણા�યકતા અને �ગ�તશીલતા
�વકાસના ચાર અાધાર �તંભાે



ઉ�મથી સવા��મઉ�મથી સવા��મઉ�મથી સવા��મ
વડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ાવડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ાવડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ા



ઉ�મથી સવા��મઉ�મથી સવા��મઉ�મથી સવા��મ
વડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ાવડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ાવડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ા
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ચાર વષ�ના સમયગાળાના અંતે જનિહત માટ� શું કયુ� એનું સરવૈયું અને આગામી 

સમયમાં ઉ�મથી સવ��મ ભણી ક�ચ કરીને ભ�ય અને �દ�ય ગુજરાતના િનમા�ણ 

માટ�ના �ગિતપથના રોડમેપની અનુભૂિતનો આ સમય છ�. પારદશ�કતા, 

સંવેદનશીલતા, િનણા�યકતા અને �ગિતશીલતાના ચાર આધાર�તંભો ઉપર 

ગુજરાતના િવકાસ માટ�ની �િતબ�તા સાથે છ��ા ચાર વષ�થી ગુજરાતના 

િવકાસની ક�ચ અિવરત આગળ વધતી રહી છ�. જનિહતલ�ી િનણ�યો અને તેના 

પ�રણામલ�ી અમલથી ગુજરાત િવકાસના નવતર િસમાડા સર કરી ર�ં છ�. 

િનણા�યક મુ�યમં�ી �ી િવજયભાઇ �પાણીની મજબૂત િવચારધારાના ક�ટલાક 

મણકા આ પુ�તકમાં રજ ૂ કયા� છ�.

ગુજરાતના પનોતા પુ� અને લોકલાડીલા વડા�ધાન �ી નર���ભાઈ 

મોદીએ ગુજરાતના ખૂણે ખૂણાના િવકાસ માટ� નાખેલા ં પાયા ઉપર આજે િનણા�યક 

મુ�યમં�ી �ી િવજયભાઈ �પાણી �ી નીિતનભાઈ  અને નાયબ મુ�યમં�ી 

પટ�લના ને��વ હ�ઠળ િવકાસની મજબૂત ઈમારત આકાર લઈ રહી છ�. ગુજરાતના 

િવકાસ માટ�ની શાસનધુરા આ બે કમ�ઠ નેતાઓએ સંભાળી �યાર� ૨૪-૨૪ વષ�થી 

ગુજરાતમાં એક જ પ�ની જનિહતલ�ી કાય�રીિત અને સંિન� નીિતને ગુજરાતની 

જનતાએ �દયપૂવ�ક �વીકારી છ� એની સુપેર� �તીિત થઈ છ�. મુ�યમં�ી બ�યા એ જ 

�દવસે �ી િવજયભાઇ �પાણીએ �પ� શ�દોમાં જણાવી દીધું હતું ક�, ‘ખુરશી ઉપર 

�� બેસીશ પણ �યાર�ય ખુરશીને મારા ઉપર નહ� બેસવા દઉ�. સાડા છ કરોડ 

ગુજરાતી બાંધવો મારો પ�રવાર છ� અને મારા શરીરનો કણ કણ ગુજરાતની સેવા 

માટ� સમિપ�ત છ�.’ િવકાસ પુ�ષ �ી નર���ભાઈ મોદીએ અં�કત કર�લી િવકાસની 

પ�રભાષા વધુ સ�� બની રહી છ�. િવકાસ ઉપરના િવ�ાસની આ કડીને �ી 

િવજયભાઈ �પાણી અને �ી નીિતનભાઈ પટ�લની �ગિતશીલ ગુજરાતના મં�ને 

વર�લી ટીમ ગુજરાત છ��ા ચાર વષ�થી જેટ ��પડે આગળ ધપાવી રહી છ�.

ઉ�મથી સવા��મઉ�મથી સવા��મઉ�મથી સવા��મ
વડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ાવડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ાવડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ા

િનણા�યક નેતા... મજબૂત િવકાસ...
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ચાર વષ�ના સમયગાળાના અંતે જનિહત માટ� શું કયુ� એનું સરવૈયું અને આગામી 

સમયમાં ઉ�મથી સવ��મ ભણી ક�ચ કરીને ભ�ય અને �દ�ય ગુજરાતના િનમા�ણ 

માટ�ના �ગિતપથના રોડમેપની અનુભૂિતનો આ સમય છ�. પારદશ�કતા, 

સંવેદનશીલતા, િનણા�યકતા અને �ગિતશીલતાના ચાર આધાર�તંભો ઉપર 

ગુજરાતના િવકાસ માટ�ની �િતબ�તા સાથે છ��ા ચાર વષ�થી ગુજરાતના 

િવકાસની ક�ચ અિવરત આગળ વધતી રહી છ�. જનિહતલ�ી િનણ�યો અને તેના 

પ�રણામલ�ી અમલથી ગુજરાત િવકાસના નવતર િસમાડા સર કરી ર�ં છ�. 

િનણા�યક મુ�યમં�ી �ી િવજયભાઇ �પાણીની મજબૂત િવચારધારાના ક�ટલાક 

મણકા આ પુ�તકમાં રજ ૂ કયા� છ�.

ગુજરાતના પનોતા પુ� અને લોકલાડીલા વડા�ધાન �ી નર���ભાઈ 

મોદીએ ગુજરાતના ખૂણે ખૂણાના િવકાસ માટ� નાખેલા ં પાયા ઉપર આજે િનણા�યક 

મુ�યમં�ી �ી િવજયભાઈ �પાણી �ી નીિતનભાઈ  અને નાયબ મુ�યમં�ી 

પટ�લના ને��વ હ�ઠળ િવકાસની મજબૂત ઈમારત આકાર લઈ રહી છ�. ગુજરાતના 

િવકાસ માટ�ની શાસનધુરા આ બે કમ�ઠ નેતાઓએ સંભાળી �યાર� ૨૪-૨૪ વષ�થી 

ગુજરાતમાં એક જ પ�ની જનિહતલ�ી કાય�રીિત અને સંિન� નીિતને ગુજરાતની 

જનતાએ �દયપૂવ�ક �વીકારી છ� એની સુપેર� �તીિત થઈ છ�. મુ�યમં�ી બ�યા એ જ 

�દવસે �ી િવજયભાઇ �પાણીએ �પ� શ�દોમાં જણાવી દીધું હતું ક�, ‘ખુરશી ઉપર 

�� બેસીશ પણ �યાર�ય ખુરશીને મારા ઉપર નહ� બેસવા દઉ�. સાડા છ કરોડ 

ગુજરાતી બાંધવો મારો પ�રવાર છ� અને મારા શરીરનો કણ કણ ગુજરાતની સેવા 

માટ� સમિપ�ત છ�.’ િવકાસ પુ�ષ �ી નર���ભાઈ મોદીએ અં�કત કર�લી િવકાસની 

પ�રભાષા વધુ સ�� બની રહી છ�. િવકાસ ઉપરના િવ�ાસની આ કડીને �ી 

િવજયભાઈ �પાણી અને �ી નીિતનભાઈ પટ�લની �ગિતશીલ ગુજરાતના મં�ને 

વર�લી ટીમ ગુજરાત છ��ા ચાર વષ�થી જેટ ��પડે આગળ ધપાવી રહી છ�.

ઉ�મથી સવા��મઉ�મથી સવા��મઉ�મથી સવા��મ
વડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ાવડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ાવડા�ધાન �ી નરે��ભાઈ માેદીઅે �ચ�ધેલા �વકાસપથ ઉપર અ�વરત �વકાસ યા�ા

િનણા�યક નેતા... મજબૂત િવકાસ...
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�કસાન આ�મિનભ�રતા ભણી ઐિતહાિસક આગે કદમ :

સાત પગલાં ખેડૂત ક�યાણના
ખેડૂતોનું આિથ�ક સશિ�કરણ :

ટ�કાના ભાવે ખેત પેદાશોની ખરીદી

�કસાન પ�રવહન
યોજના અંતગ�ત
૧૦૦૦ ખેડૂતોને

�. ૫ કરોડની
મી�ડયમ સાઈઝ

ગુ�ઝ ક�ર�જ
વાહન સહાય

દ�શી  ગાય આધા�રત
�ાક�િતક ખેતીઃ
૧ લાખ ૫

હ�ર ખેડૂતોને

�.૪૮ કરોડની
િનભાવ

ખચ� સહાય

રા�યના

૧૬,૫૦૦
લાભાથ�ઓને

છાંયડો યોજના
અ�વયે છ�ી િવતરણ

સીમાંત ખેડૂતો અને 

ખેતમજૂરો માટ� �માટ� 
હ��ડસ �ટૂલ 

ક�ટની ૯૦ ટકા સહાય

ખેડૂતોને �ાક�િતક ક�િષ 
ક�ટ સહાય િવતરણઃ

૧૨,૪૦૦ 
ખેડૂતોને મ�યો 

લાભ

મુ�યમં�ી પાક 
સં�હ યોજનાઃ

ખેતરમાં ૧ લાખના નાના 
ગોડાઉન માટ� �. ૩૦ 

હ�રની સહાય

સૂ�મ િસંચાઈ માટ� 
૧૦૦૦ ઘનમીટરના 

ભૂગભ� પાણીના 
પાકા ટાંકા માટ� 
�. ૧૦ લાખની 

સહાય

વચેટીયાઓ
�ારા થતાં

શોષણમાંથી
ખેડૂતોને
મુિ�

છ��ા ૪ વષ�માં
અભૂતપૂવ�

�.૧૭ હ�ર
કરોડની

ટ�કાના ભાવે ખરીદી

ઘઉ�, મકાઈ, મગફળી, જુવાર,
રાયડો, ચણા, તુવર વગેર�

પાકની ખરીદી કરાતાં

ખેડૂતોને મળી આિથ�ક રાહત

૩૮ લાખ
ખેડૂતો
પાસેથી

૩૨ લાખ
ટનથી વધાર�

ખેતપેદાશની ખરીદી

ખેડૂતોના
પ�ર�મથી
ઊભા થયેલા

મહામૂલા પાકને
મ�યાં

પોષણ�મ ભાવ
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�કસાન આ�મિનભ�રતા ભણી ઐિતહાિસક આગે કદમ :

સાત પગલાં ખેડૂત ક�યાણના
ખેડૂતોનું આિથ�ક સશિ�કરણ :

ટ�કાના ભાવે ખેત પેદાશોની ખરીદી

�કસાન પ�રવહન
યોજના અંતગ�ત
૧૦૦૦ ખેડૂતોને

�. ૫ કરોડની
મી�ડયમ સાઈઝ

ગુ�ઝ ક�ર�જ
વાહન સહાય

દ�શી  ગાય આધા�રત
�ાક�િતક ખેતીઃ
૧ લાખ ૫

હ�ર ખેડૂતોને

�.૪૮ કરોડની
િનભાવ

ખચ� સહાય

રા�યના

૧૬,૫૦૦
લાભાથ�ઓને

છાંયડો યોજના
અ�વયે છ�ી િવતરણ

સીમાંત ખેડૂતો અને 

ખેતમજૂરો માટ� �માટ� 
હ��ડસ �ટૂલ 

ક�ટની ૯૦ ટકા સહાય

ખેડૂતોને �ાક�િતક ક�િષ 
ક�ટ સહાય િવતરણઃ

૧૨,૪૦૦ 
ખેડૂતોને મ�યો 

લાભ

મુ�યમં�ી પાક 
સં�હ યોજનાઃ

ખેતરમાં ૧ લાખના નાના 
ગોડાઉન માટ� �. ૩૦ 

હ�રની સહાય

સૂ�મ િસંચાઈ માટ� 
૧૦૦૦ ઘનમીટરના 

ભૂગભ� પાણીના 
પાકા ટાંકા માટ� 
�. ૧૦ લાખની 

સહાય
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�ારા થતાં

શોષણમાંથી
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પાકની ખરીદી કરાતાં

ખેડૂતોને મળી આિથ�ક રાહત

૩૮ લાખ
ખેડૂતો
પાસેથી

૩૨ લાખ
ટનથી વધાર�
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ખેડૂતોને �દવસે વીજળી આપતી મહ�વકાં�ી યોજના :

�કસાન સૂય�દય યોજના
વાવણીથી વેચાણ સુધી ખેડૂતોની પડખે અ�ડખમ સરકાર :

ઝીરો ટકા �યાજથી પાક િધરાણ

૭,૫૦૦
�કલોમીટરની

સરક�ટ
�ા�સમીશન

લાઈન
�થાિપત કરાશે

�દવસે વીજળી
મળતાં

ખેડૂતોના
રાતના

ઉ�ગરાઓનો
આ�યો અંત

જંગલી
પશુઓ અને

�વજંતુઓ
કરડવાના
�ાસમાંથી
મળી મુિ�

આ યોજનાથી ખેડૂતોને
હવે રાતને બદલે �દવસે

ખેતી કરવાની સવલત મળતાં

પાક ઉ�પાદનમાં

થનારો અનેકગણો વધારો

૪૦૦૦
ગામોને
લાભ

મળવાનો શ�
 થયો છ�

િબયારણ, ખાતર,
અ�ય આનુષંિગક

ખચ� માટ�

ક�િષ િધરાણની
સવલત

�.૧,૦૦૦
કરોડની
માતબર

રકમની આિથ�ક

�ગવાઈ

૧૫ લાખથી
વધુ ખેડૂતોએ

મેળ�યો

ઝીરો ટકા
�યાજ

સહાયનો લાભ

ધરતીપુ�ોને વાવણી માટ�

આિથ�ક બળ
�ા� થતાં

તેમના પ�ર�મના ��વેદને
મ�યો યો�ય બદલો

િધરાણના �યાજના
ઘોડા ભરવામાંથી
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�કસાનોને
મળી રાહત
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૨૨.૨૪ લાખ
ખેડૂતોના

�. ૫,૨૩૧
કરોડના
દાવાની
ચૂકવણી

૨૧ લાખ
ખેડૂતોની

૨૭ લાખ હ�કટર
જમીન માટ�
�. ૫,૫૦૦

કરોડની િ�િમયમ
સબિસડી

વષ� ૨૦૨૦થી રા�ય 
સરકાર� વગર િ�િમયમે 
તમામ ખેડૂતોને આવરી 

લેતી મુ�યમં�ી 
�કસાન સહાય 

યોજનાનો અમલ કય�

બે દાયકા પહ�લા પાંચ વષ� એક સાથે
ખેડૂતોને અડધી પડધી 

પાક વીમાની રકમ મળતી હતી.

�યાર� આજે ખેડૂતોના 
દાવાના રકમની ચૂકવણી
િવના િવલંબે થઈ રહી છ�

9

કમોસમી વરસાદ વખતે ખેડૂતોની પડખે

અડીખમ સરકાર

વષ� ૨૦૧૯માં 
�. ૩,૭૯૫ કરોડ 

અને વષ� ૨૦૨૦માં 
�.૩,૭૦૦ કરોડનું

ન ભૂતો ભિવ�યિત એવું રાહત 
પેક�જ આપવામાં આ�યું

મુ�યમં�ી 
�કસાન સહાય 

યોજના હ�ઠળ વષ�
૨૦૨૦-૨૧માં દુ�કાળ,
અિત��� અને કમોસમી 
વરસાદ વગેર� �ખમોથી 

થયેલા પાક નુકસાનને સહાય
માટ � પા� ગણવાનો િનણય�  કરાયો

મુ�યમં�ી �કસાન
સહાય યોજનામાં

રા�યના નાના-
મોટા, સીમાંત 
બધા જ ખેડૂતોને 

આવરી લેવાયા

૬૦ ટકાથી વધુ પાક 
નુકસાની હોય તો 

�િત હ�કટર 
�. ૨૫,૦૦૦ની 
સહાય. મહ�મ ૪ 

હ�કટરની મયા�દા સુધી

ખરીફ ઋતુમાં થયેલા પાક 
નુકસાનની ટકાવારી 

૩૩ થી ૬૦ ટકા 
હોય તો �િત 

હ�કટર 
�. ૨૦,૦૦૦ની 

સહાય

રા�યના 

૫૬ લાખથી 
વધુ �કસાનોન ે

આ યોજનાનો લાભ

દ�શના ખેડૂતોને વડા�ધાનની ભેટ :

�ધાનમં�ી ફસલ વીમા યોજના અને �ધાનમં�ી �કસાન સ�માન યોજના

�ધાનમં�ી �કસાન સ�માનિનિધ
યોજના અંતગ�ત ખેડૂત પ�રવારને

વાિષ�ક �.૬ હ�રની સહાયઃ
ગુજરાતના ના૪૮ લાખ ખેડૂતો

બ�ક ખાતામાં

�. ૩૧૮૬ કરોડ જમા
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અબોલ પશુઓની રાખે દરકાર આ સંવેદનશીલ સરકાર :

૪૦૦થી વધુ ફરતા દવાખાના

૧૦ ગામ દીઠ
એક ફરતા

પશુ
દવાખાનાની

સવલત

૪૦૦થી વધુ
નવા ફરતા

પશુ દવાખાના
રા�યના પશુપાલકો

માટ� બ�યા
આશીવા�દ�પ

પશુિચ�ક�સા
માટ�

૧૯૬૨
ટોલ ��
નંબર

ઈમરજ�સી
સારવાર તથા

િનઃસહાય પશુપ�ી
માટ�

િચ�ક�સા સેવાઓ
ઉપલ�ધ

ઘર આંગણે
મળ� છ�

પશુ સારવાર
અને

રસીકરણની સુિવધા

૧૮ પશુ રોગ
અ�વેષણ એકમો

�ારા રોગ
સંશોધન, સવ� અને

િનદાનની અસરકારક
કામગીરી

11

અબોલ પશુધનની સંભાળ :

પાંજરાપોળ સહાયનું મહ�વપૂણ� પગલું

દુ�કાળ��ત િવ�તારના

છ લાખ
પશુઓ માટ�

�. ૧૮૫.૪૦ 
કરોડની સહાય

૫૧૪
જેટલી પાંજરાપોળ -

ગૌ શાળાને
�.૨૪૬.૭૨

કરોડની

સહાય

વષ� ૨૦૧૮માં અછત 
વખતે અબોલ પશુઓ માટ� 

િવ�મજનક
૧૫ કરોડ

�કલો ઘાસનું 
િવતરણ કરાયું

દુ�કાળના
સમયમાં

ગુજરાતના કોઈપણ
�થળ�થી પશુઓની ક� 

માનવોની િહજરત 
થઈ નથી

લોકડાઉનના સમયગાળામાં

પણ પાંજરાપોળો
અને ગૌ શાળાઓને ઉદાર

ધોરણો રાખીને

ઘાસ િવતરણ અને
પશુ સહાય આપવામાં આવી છ�
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એક ફરતા

પશુ
દવાખાનાની

સવલત

૪૦૦થી વધુ
નવા ફરતા

પશુ દવાખાના
રા�યના પશુપાલકો

માટ� બ�યા
આશીવા�દ�પ

પશુિચ�ક�સા
માટ�

૧૯૬૨
ટોલ ��
નંબર

ઈમરજ�સી
સારવાર તથા

િનઃસહાય પશુપ�ી
માટ�

િચ�ક�સા સેવાઓ
ઉપલ�ધ

ઘર આંગણે
મળ� છ�

પશુ સારવાર
અને

રસીકરણની સુિવધા

૧૮ પશુ રોગ
અ�વેષણ એકમો

�ારા રોગ
સંશોધન, સવ� અને

િનદાનની અસરકારક
કામગીરી

11

અબોલ પશુધનની સંભાળ :

પાંજરાપોળ સહાયનું મહ�વપૂણ� પગલું
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૫૧૪
જેટલી પાંજરાપોળ -
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દુ�કાળના
સમયમાં

ગુજરાતના કોઈપણ
�થળ�થી પશુઓની ક� 

માનવોની િહજરત 
થઈ નથી

લોકડાઉનના સમયગાળામાં

પણ પાંજરાપોળો
અને ગૌ શાળાઓને ઉદાર

ધોરણો રાખીને

ઘાસ િવતરણ અને
પશુ સહાય આપવામાં આવી છ�
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મુંગા પશુ-પંખીઓની દરકાર :

ક�ણા અિભયાન

ઘાયલ પશુ અને 
પ�ીઓના �વ બચાવવા 

માટ� સંવેદનશીલ 
ક�ણા 

અિભયાનનો 

અસરકારક અમલ

રા�યના ૨૬ 
િજ�ાઓમાં 

ક�ણા એિનમલ 
એ��યુલ�સ 

કાય�રત

ઉતરાયણના તહ�વાર 

દરિમયાન ૨૩,૫૦૦ 
જેટલા પ�ીઓના 
�વ બચાવાયા

જનિહતલ�ી અનેક 
યોજનાઓના ન�ર 

અમલીકરણની સાથોસાથ 

અબોલ 
પશુપ�ીઓની દરકાર 

લેવાનું આ સંવેદનશીલ 
સરકાર ચૂક� નથી

અગાઉ ઉ�રાયણના તહ�વારોમાં

૨૫,૦૦૦થી વધુ પ�ીઓ
�વ ગુમાવતાં હતાં.

�યાર� આજે આ સં�યા

ઘટીને ૧,૫૦૦ ઉપર આવી ગઈ છ�

13

ગૌ હ�યા નાબૂદી કાયદો ઘડવાનું ઐિતહાિસક પગલું  :

ગાય માતાનું ઋણ અદા કયુ�

ગાય માતાની ર�ા માટ� 
સરકારનું અભૂતપૂવ� 

સંવેદનશીલ પગલું

ગૌ માંસના �ા�સપોટ�શન, 

વેચાણ ક� તેનો 
સં�હ કરવાની 

��િ�માં સંડોવાયેલાને 

૭ વષ�ની ક�દ 
અને �. ૧ 

લાખથી ૫ લાખ 
સુધીનો  દ�ડ

ગૌ હ�યાના આરોપીને 

 જનમટીપની સ�
અને �. ૫ લાખનો દ�ડ

પરમીટ હોવા છતાં પણ 
રાતના સમયે ગૌમાંસના 

�ા��પોટ�શન પર 
�િતબંધ

ગુજરાત 
એિનમલ િ�વેશનલ 
એ�ટ ૧૯૫૪માં 

સુધારાઓ કરી આ 

કાયદાને વધુ 
કડક 

બનાવાયો

ગૌ હ�યાને 

િબન�મીનપા� 
ગુનો �હ�ર કરાવામાં 

આ�યો
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સાગર ખેડ ુ બાંધવોના આિથ�ક સશિ�કરણ માટ� �િતબ� સરકાર :

સાગર ખેડુ ક�યાણના પગલાં

માછીમારોને ડીઝલ 
ખરીદી માટ� વષ� 

૨૦૧૮માં 

વેટમાં રાહત
આપવામાં આવી

�િતલીટર સબિસડીની રકમ 

�.૧૨થી વધારીને 
�. ૧૫ કરાઈ : 

૧૦,૬૭૭ બોટધારકોએ 
લીધો લાભ

માછીમારોને એ��જન 
ખરીદી માટ� અપાતી 

 : ૧લાખ ૨૦ સહાય
હ�ર યુિનટ કો�ટના ૫૦ 
ટકા રકમ સહાય 
પેટ� આપવાનો મહ�વપૂણ� 

િનણ�ય

પા�ક�તાન જેલમાં ક�દ 
ગુજરાતના મ��યખેડૂતોના 

પ�રવારોને અપાતું

િનવા�હ ભ�થું
બમણું કરાયું

પર�પરાગત રીતે માછીમારી કરતાં

નાના મ��યખેડૂતોને
એ��જન ખરીદી માટ� અપાતી

સહાય િવશેષ�પે
આશીવા�દ�પ

15

બનાસકાંઠા અને પાટણમાં અિત��� સમયમાં

અભૂતપૂવ� કામગીરી

મુ�યમં�ી�ી ભાર�
વરસાદ અને પુર�શથી ફ��કાતા 

પવનના �િતક�ળ 
વાતાવરણમા �ખમ ખેડીને 

અિત�����ત 

બનાસકાંઠા 
િજ�ાના લોકોની 
પડખે ઊભા ર�ા

�. ૧,૭૦૬ 
કરોડનું 

અભૂતપૂવ� 
રાહત પેક�જ

માનવ ��યુ અ�વયે 

ની �. ૧૧.૮૨ કરોડ
સહાય અને ૧૪.૮૦ 

લાખ અસર��તોને 
�. ૯૪.૬૪ કરોડની 

સહાય

૧ લાખ ૭ હ�ર 
લોકોને ૫૮.૯૨ 
કરોડની ઘરવખરીની 

સહાય. ૨૬ હ�ર જેટલા 
કાચાપાકા ઝૂંપડા-મકાનોને 
નુકસાની પેટ� �. ૧૭.૮૧ 

કરોડની સહાય

મુ�યમં�ી 
રાહત ફ�ડમાંથી 

�. ૨૩૬.૬૯ 
કરોડની 

તા�કાિલક 
ચૂકવણી

૮૪૩ લોકોને 
હ�િલકો�ટરની ૨૫૦ �ીપ �ારા

એરલી�ટ કરાયા

૧૮,૬૮૮ 
લોકોના �વ 
બચાવાયા
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સંભિવત વાયુ વાવાઝોડા માટ� 

ગુજરાતનો ઝીરો ક��યુઆિલટી એ�ોચ

મુ�યમં�ી�ીનું ૨૪X૭ 
સતક� મોનીટર�ગઃ ૧૨ 

િજ�ાના ૧,૩૦૦ જેટલા 
પોલીસ જવાનો અને 

૩૦૦ જેટલા 

પે�ોિલંગ વાહનો 
�ારા લોકોને સલામત 
�થળ� લઈ જવાયા

૧૪ વ�ર� 
આઈએએસ 

અિધકારીઓને 
ઈમરજ�સી 

ઓપર�શન સે�ટરમાં 

િવશેષ જવાબદારી સુપરત

૩ લાખ જેટલા 
લોકોને સલામત 
આ�ય�થાનોમાં 
ખસેડાયા : ૩ હ�ર 

અગ�રયાઓને સલામત 
�થળ� લઈ જવાયા

૭ �દવસની ક�શડો�સ �હ�ર 
કરીને �. ૬૯,૮૭,૬૧૫ની 
સહાય ચૂકવવામાં આવી

૧૦ લાખ 
ફ�ડ પેક��સનું 

િવતરણ

17

આ�દવાસી બાંધવોના સશિ�કરણનું ન�ર પગલું  :

પેસા એ�ટ

આ�દવાસીઓને
જમીન, 

વ�ય પેદાશના 
મ�યા હ�

વષ� ૨૦૧૭માં લીધેલા 

પેસા એ�ટના 
કડક 

અમલીકરણના 

િનણ�યથી આ�દવાસી 
બાંધવોના ઉ�કષ�ને મ�યો 

નવો આયામ

૯૦ લાખથી 
વધુ 

આ�દવાસીઓ
પેસા એ�ટના 
સુ�ઢઅમલથી 
આિથ�ક લાભ

વનબંધુઓને ગામના િવકાસને લગતી 
યોજનાઓની મંજૂરી આપવાનો અને 
િવકાસના િનણ�યો �થાિનક ક�ાએથી 

જ કરવાના િવશેષ અિધકાર
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આ�દવાસી બાંધવોને જમીન સનદ આપવાનું �તુ�ય પગલું

આ�દવાસી 
જમીનના 

માિલક બને એ માટ� 

રા�ય સરકારનું 
પ�રણામલ�ી પગલું

વન અિધકાર 
અિધિનયમ 

હ�ઠળ ૧૩ લાખ 
એકર કરતાં વધ ુ

જંગલની જમીનના 
આ�દવાસીઓને મ�યા 

લાભ

૮૮,૮૫૯ જેટલા 
�યિ�ગત 

દાવાઓ મંજૂર 

૧,૩૯,૭૧૭ 
એકર વનજમીન 

ઉપર આ�દવાસી બાંધવોને 
મ�યો અિધકાર

પેસા એ�ટનો અસરકારક 
અમલ અને જંગલ ખેડે 
એની જમીનના િનણ�યથી 

લાખો 
આ�દવાસીઓ 

જમીનના માલીક 
બ�યા છ�

છ��ા છ વષ�માં વન અિધકાર અિધિનયન હ�ઠળ ૧૪ 

િજ�ાના અંદા�ત ૯૬ હ�રથી વધુ 
આ�દવાસીઓને �યિ�ગત અને સામૂદાિયક

જમીની દાવા મંજૂર
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આ�દવાસી િવ�ાથ�ઓને િશ�ણની અભૂતપૂવ� આધુિનક સવલતો :

એકલ�ય મોડેલ �ક�લ

આ�દવાસી બાળકોને 

વ�ડ� �ાસ 
અ�તન સવલતો 

સાથે અ�યાસની તક

આ�દવાસી બાંધવોનું 
કોઈપણ બાળક 

િશ�ણથી વંિચત
રહ� નહ� અને તમામ 

બાળકોને પાયાનું 
િશ�ણ મળી રહ� તે માટ� 

સરકારની �િતબ�તા

આ�દવાસી િવ�તારોમાં 

૪૧ એકલ�ય 
મોડેલ 

ર�િસડે��સયલ 
�ક�લોનું કરાયું 

િનમા�ણ

આ�દવાસી બાળકોને 
ગુણવ�ાસભર િશ�ણ 

માટ� �. ૩૭૪ 
કરોડની 
�ગવાઈ

�ડિઝટલ બોડ�, 
ઓવરહ�ડ
�ોજેકશન, 

ક��યુટર અને 
ઈ�ટરનેટ સાથે 

આધુિનક િશ�ણની 
સવલતો ઉપલ�ધ

૭૬૫ જેટલી આ�મ શાળાઓ, 
આદશ� િનવાસી શાળાઓ  અને 

એકલ�ય શાળાઓના ૧ 
લાખ ૩૫ હ�ર 

િવ�ાથ�ઓને રહ�વા, 
જમવા તથા 

અ�યાસની સુિવધાઓ
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આ�દવાસી રા�ીય �યુઝીયમ

આ�દવાસી સં�ક�િતના 
ભ�ય વારસાને દ�શ અને 

દુિનયા સમ� ��તુત 
કરવાનું

ઐિતહાિસક 
પગલું

�. ૧૦૦ 
કરોડના ખચ� 

આકાર લેશે 

આ�દવાસી 
સાં�ક�િતક 
ધરોહર

૭૦ એકર 
જમીનમાં ઊભું 

થના�ં �યુઝીયમ દ�શ 

અને રા�યોની એકતા 
અને અખં�ડતતાને 

સુપેર� ��તુત કરશે

આ �યુઝીયમ �ારા 

આ�દવાસી �વાતં�ય 
વીરોની ભ�ય 
�વન ઝાંખીની 

સહ�લાણીઓને �ણકારી 
ઉપલ�ધ થશે

�યુઝીયમના મુ�ય આકષ�ણોમાં ૩ડી 
પેનો મા, ૭ડી �ડ��લે, લેસર ર
અને ક��યુટર ટ�કિનકથી આ�દવાસી 

સાં�ક�િતક વારસો ��તુત થશે

21

અં�યોદયને 
િવના મૂ�યે અનાજ આપવાનું અભૂતપૂવ� પગલું

કોરોનાના કપરાકાળમાં 

રા�યના અં�યોદય 
પ�રવારોની 

પડખે અ�ડખમ 

ઊભી રહી રા�ય 
સરકાર

૬૮.૮૦ લાખ 
NFSA ર�શનકાડ� 
ધારકો અને ૬૧ લાખ 

APL-૧ ધારકોને 
એિ�લ અને મે-૨૦૨૦માં 

ની �.૨ હ�ર કરોડ
બ�ર �ક�મતનું અનાજ 

િવના મૂ�યે અપાયું

૧૦ લાખથી 
વધુ ગરીબ 
ક�ટુંબોન ે

NFSA પ�રવારોને
િવના મૂ�યે 

અનાજ આપવાની 
ઝૂંબેશ

 િવના મૂ�યે અનાજ 
િવતરણના 

�થમ �દવસે 
દોઢ લાખથી વધ ુ

કાડ� ધારક લાભાથ�ઓને 
અનાજ િવતરણનો મ�યો 

લાભ

લોકડાઉનના બે માસ 
દરિમયાન રા�યના 

૮૦ ટકા લોકોને 
િવના મૂ�યે 
અનાજ આપવાનો
ઐિતહાિસક િનણ�ય

લોકોને િવના મૂ�યે 

ઘઉ�, ચોખા, 
ચણા-ચણાદાળ, 
ખાંડ અને મીઠાનું  

િવતરણ કરાયું
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અનાજ આપવાની 
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િવતરણના 

�થમ �દવસે 
દોઢ લાખથી વધ ુ

કાડ� ધારક લાભાથ�ઓને 
અનાજ િવતરણનો મ�યો 

લાભ

લોકડાઉનના બે માસ 
દરિમયાન રા�યના 

૮૦ ટકા લોકોને 
િવના મૂ�યે 
અનાજ આપવાનો
ઐિતહાિસક િનણ�ય

લોકોને િવના મૂ�યે 
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િવતરણ કરાયું
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બાંધકામ �િમકોને પૌ��ક ભોજન આપવાનું ઐિતહાિસક કદમ : 

�િમક અ�પૂણા� યોજના

બાંધકામ �ે�ે 

અસંગ�ઠત 
�િમકોને 

પૌ��ક ભોજન 

આપવાન ું મહ�વપૂણ�
પગલું

મા� �. ૧૦માં 

�િમકોને ભરપેટ
ભોજનપૌ��ક 

ઉપલ�ધ 

કરાવવામાં આવે છ�

રા�યના 
૯૯ લાખ ઉપરાંત

બાંધકામ �ે�ના 
�િમકોને

મ�યો આ
યોજનાનો લાભ

�. ૫૫૪૩.૪૯ 
લાખના ખચ� ૧ કરોડ 
૧૨ લાખ ભોજન 
પીરસવામાં આ�યું

વષ� ૨૦૧૯માં
૮૭ ભોજન ક���ો 

હતાં, ૫૧ નવા
ભોજન ક���ો શ� 

કરવામાં આ�યા છ�
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વંિચતોને જમીન સ�પણી માટ�નું મજબૂત પગલું : 

સાથણી

રા�યના જમીન 
િવહોણા

વંિચત 
પ�રવારોની 

પડખે
ઊભી છ� સંવેદનશીલ

સરકાર

  ખેત જમીન ટોચ મયા�દા 
ધારા અ�વયે રા�યના 

૧૧,૬૯૨ 
લાભાથ�ઓને 

૨૭,૩૩૦ હ�કટર 

ફાજલ જમીનની ફાળવણી

 વંિચત પ�રવારોને 
આિથ�ક સ�� 
બનાવવા માટ� 

સાથણી �પે 
જમીન 

ફાળવવાનો 
ઐિતહાિસક િનણ�ય

રા�યના વંિચત-ગરીબ 

પ�રવારોને સાડા સાત 
હ�ર એકર 
જેટલી જમીન 
સાથણી �વ�પે 

છ��ા એક વષ�માં આપવાનું  
સંવેદનશીલ પગલું

૧૮,૫૪૫ હ�કટર ૬,૨૮૨  જમીન 

અનુસૂિચત �િતના લાભાથ�ઓને અને 

૪,૨૧૦ આ�દવાસી બાંધવોને 
૪,૫૭૩ હ�કટર જમીન આપી 

બનાવાયાજમીનના માિલક 
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ગરીબોના ઘરના ઘરનું �વ�નું થય ું સાકાર : 

�ધાનમં�ી આવાસ યોજના

�ધાનમં�ી આવાસ 
યોજના અંતગ�ત 

વષ� ૨૦૨૨ 
સુધીમાં સૌને 

પોતાનું આવાસ 

આપવાની સરકારની 
�િતબ�તા

મકાન�દઠ સહાયની રકમ

�. ૭૫ હ�રથી
વધારીને �. ૧.૨૦ 

લાખની
કરવામાં આવી

અ�યાર સુધીમાં

૩ લાખ
૮૭ હ�ર
આવાસો મંજૂર
કરવામાં આ�યા

રા�યની તમામ નગરપાિલકા, 
મહાનગરપાિલકા તથા 
�થાિનક સ�ામંડળોમાં 

૭ લાખ ૬૪ 
હ�ર પ�રવારોને 

આવાસ પૂરા 

પાડવાનું ન�ર આયોજન

૧ લાખ 
કરતાં વધાર� લાભાથ�ઓને 

હાઉિસંગ લોન 

ઉપર �યાજ સહાય 

આપીને ગુજરાત 
દ�શભરમાં
�થમ �થાને

રા�યના ગરીબો, 
વંિચતોને આવાસ 

સુિવધા પૂરી પાડવા માટ� 

મુ�યમં�ી 
આવાસ 

યોજનાનો 
અમલ

શહ�રી ગરીબોના 
ઘરના ઘરનું �વ� પૂણ�
કરવા છ��ા ચાર વષ�માં 

પાંચ લાખ 
આવાસોનું 
િનમા�ણ

૨ લાખ 
લાભાથ�ઓન ે

આવાસ સુપરત
કરવામાં આ�યા

25

જન ��ોના િનરાકરણ માટ�નું અિભનવ પગલું :

સેવા સેતુ

રા�યના છ�વાડે વસતા 
વંિચતો, ગરીબો, 

આ�દવાસીઓના સરકારી 
દ�તાવે� અંગેના 

��ોનું િનરાકરણ 
તેમના ઘરના �ાર� 

�ા� થયું છ�

આવકનું 
�માણપ�, �િતનું 
�માણપ�, ૭-૧૨ 

અને ૮-અના 
ઉતારા જેવા મહ�વપૂણ�
દ�તાવે� નાગ�રકોને તેમના 

ઘર આંગણે મળ� છ�

આ અિભનવ �યોગથી 
લોકોને સરકારી દ�તાવે� 

માટ� સરકારી 
કચેરીઓના ધ�ા 
ખાવાના બંધ થઈ 

ગયા છ�

અ�યાર સુધીમાં

૫ તબ�ામાં 
૧૨,૮૦૦ કાય��મો �ારા 

 ૨ કરોડથી વધુ
લોકોએ સેવા સેતુ કાય��મ હ�ઠળ 

 છ�લાભ �ા� કય�

એક �થળ ઉપર  ૮ થી ૧૦ ગામોનું ��ટર
બનાવી ક��પનું આયોજન, વ�ર� અિધકારીઓની ટીમ, 

ઝડપથી તે જ �દવસે દ�તાવે� 
નાગ�રકોને હાથોહાથ આપે છ�
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ઈ-સેવા સેતુના અિભનવ કાય��મથી નાગ�રકોને મળ� છ � �વ�રત સેવા :

ઈ-સેવા સેતુ

 �યાં માનવી
�યાં સુિવધાનો

મં� ઈ-સેવા સેતુના  
મા�યમથી ચ�રતાથ� 

થઈ ર�ો છ�

સરકારી વહીવટી 
તં�ના વક�  ક�ચરમાં 

૩૬૦ �ડ�ીએ 
પ�રણામલ�ી 
બદલાવ આ�યો છ�

સમ� દ�શમાં 
ઈ-સેવા સેતુના મા�યમથી 

�ડિઝટલાઈઝેશન 
િવકસાવના�ં 

ગુજરાત 
�થમ રા�ય 

બ�યું છ�

  ઈ-સેવા સેતુ કાય��મના 
�થમ ચરણમાં 

૨ હ�ર 
�ામપચાયતોમાં 

૨૨ સેવાઓને 
ઓનલાઈન કરવામાં 

આવી છ�

 આવકનો દાખલો, 
ર�શનકાડ�, ગંગા �વ�પા 

હોવાનું �માણપ�, ૭-૧૨ 
અને ૮-અ,

�િતના દાખલા જેવી 

જનિહતલ�ી 
સેવાઓ લોકોની 
આંગળીના ટ�રવ ે 

ઉપલ�ધ બની છ�

 વધુ ૮ હ�ર 
�ામ પંચાયતો

ઈ-સેવા સેતુ 
કાય��મ હ�ઠળ આવરી 
લેવાનું કાય� પૂણ�તાના 

આર� છ�
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લિન�ગ વીથ અિન�ગનો અિભનવ અિભગમ :

મુ�યમં�ી એ�ે��ટસશીપ યોજના

એ�ે��ટસ 
િવ�ાથ�ઓને �િતમાસ 

�. ૩૦૦૦થી 
૪૫૦૦ના 

અ�યાસની સાથે 
�ટાઈપે�ડની 

�ગવાઈ

ગુજરાતમાં 

ભારતના સૌથી 
વધુ ૨૪ ટકા 
એ�ે��ટસ 

નવે�બર-૨૦૧૯ સુધી 
ન�ધવામાં આ�યા

બી� રા�યોની સરખામણીમાં 

૨૬ ટકા જેટલા યુિનટનું
એ�ે��ટસશીપ પોટ�લ ઉપર 

રિજ���શન ગુજરાતમાં
 થયું છ�

છ��ા બે વષ�માં 
૨ લાખ ૩૦ 
હ�રથી વધુ 
યુવાનોને આ 

યોજનાનો 

લાભ મ�યો છ�

રા�યના યુવાધન
 વૈિ�ક સીમાડાઓ
સર કરવા માટ�ના 
અવસરો �ા� થઈ 

ર�ા છ�
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યુવાનોના ઉ�વળ ભિવ�ય માટ� : 

િબન અનામત આયોગની રચનાનો ઐિતહાિસક િનણ�ય

ગુજરાત દ�શનું �થમ રા�ય છ� ક�, જેણે 
ક��� સરકારની માગ�દિશ�કા હ�ઠળ 

િબન અનામતના લોકો માટ� ૧૦ ટકા 
આર�ણનું અમલીકરણ કયુ� છ�

િબન અનામત વગ�ના 
િવ�ાથ�ઓેને કોલેજ 

અ�યાસ માટ� 

૪ ટકાના �યાજ 
દર� �.૧૦ લાખ 

સુધીની લોન 

આપવામાં આવે છ�

િબન અનામત વગ�ના 
િવ�ાથ�ઓને િવદ�શ અ�યાસ 

માટ� �. ૧૫ લાખ 
સુધીની લોન ૪ 
ટકાના �યાજ દર� 

આપવામાં આવે છ�

વષ� ૨૦૨૦ 
સુધીમાં ૭૦ 
હ�રથી વધુ 

પ�રવારોએ આ 
યોજના અ�વયે 
લાભ મેળ�યો છ�

29

રોજગાર દાતા અને રોજગાર વાં�છુ યુવાનોને એક છત નીચે લાવવાનો 

રોજગાર ભરતી મેળાનો નવતર િવચાર 

રોજગાર મેળા �ારા

અ�યાર સુધીમાં 
૨૦૮૫ ભરતી 

મેળાનું થયેલું સફળ 
આયોજન

દ�શમાં �થમવાર

રોજગાર સેતુનો
ગુજરાતમાં શુભાર�ભઃ

ઓનલાઈન ભરતી
મેળા પખવા�ડયાની

ઉજવણી કરાઈ

છ��ા ૪ વષ�માં 

૧૧ લાખ 
યુવાનોન ે �ા� થયા 

રોજગારીના 
અવસર

નોકરીદાતાન ેભરતી 
મેળાના �થળ� 

લેિખત, મૌિખક 
ઇ�ટર�યૂ માટ� 

િવશેષ �યવ�થા કરી 
�ટોલ  ફાળવવામાં આવે છ�

અમદાવાદ અને �મનગરમાં મિહલા 
રોજગાર કચેરી કાય�રત કરી મિહલા 
રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજનઃ

૪૩,૦૦૦ ઉપરાંત મિહલાઓેને મળી
રોજગારી



28

યુવાનોના ઉ�વળ ભિવ�ય માટ� : 

િબન અનામત આયોગની રચનાનો ઐિતહાિસક િનણ�ય

ગુજરાત દ�શનું �થમ રા�ય છ� ક�, જેણે 
ક��� સરકારની માગ�દિશ�કા હ�ઠળ 

િબન અનામતના લોકો માટ� ૧૦ ટકા 
આર�ણનું અમલીકરણ કયુ� છ�

િબન અનામત વગ�ના 
િવ�ાથ�ઓેને કોલેજ 

અ�યાસ માટ� 

૪ ટકાના �યાજ 
દર� �.૧૦ લાખ 

સુધીની લોન 

આપવામાં આવે છ�

િબન અનામત વગ�ના 
િવ�ાથ�ઓને િવદ�શ અ�યાસ 

માટ� �. ૧૫ લાખ 
સુધીની લોન ૪ 
ટકાના �યાજ દર� 

આપવામાં આવે છ�

વષ� ૨૦૨૦ 
સુધીમાં ૭૦ 
હ�રથી વધુ 

પ�રવારોએ આ 
યોજના અ�વયે 
લાભ મેળ�યો છ�

29

રોજગાર દાતા અને રોજગાર વાં�છુ યુવાનોને એક છત નીચે લાવવાનો 

રોજગાર ભરતી મેળાનો નવતર િવચાર 

રોજગાર મેળા �ારા

અ�યાર સુધીમાં 
૨૦૮૫ ભરતી 

મેળાનું થયેલું સફળ 
આયોજન

દ�શમાં �થમવાર

રોજગાર સેતુનો
ગુજરાતમાં શુભાર�ભઃ

ઓનલાઈન ભરતી
મેળા પખવા�ડયાની

ઉજવણી કરાઈ

છ��ા ૪ વષ�માં 

૧૧ લાખ 
યુવાનોન ે �ા� થયા 

રોજગારીના 
અવસર

નોકરીદાતાન ેભરતી 
મેળાના �થળ� 

લેિખત, મૌિખક 
ઇ�ટર�યૂ માટ� 

િવશેષ �યવ�થા કરી 
�ટોલ  ફાળવવામાં આવે છ�

અમદાવાદ અને �મનગરમાં મિહલા 
રોજગાર કચેરી કાય�રત કરી મિહલા 
રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજનઃ

૪૩,૦૦૦ ઉપરાંત મિહલાઓેને મળી
રોજગારી



30

યુવાનોને સરકારી નોકરીમાં યો�ય તક

વરસોથી સરકારી નોકરી 
માટ� મૂકવામાં આવેલા 
�િતબંધને દૂર કરીને 

રા�ય સરકાર� 
યુવા શિ�ને 

સરકારી સેવામાં 
�ડી છ�

યુવાનોને 
�પધા��મક 

ભરતી પરી�ાની 
તાલીમ માટ� 

સહાય

�િત ૨ વષ� 
િનયિમત રીતે 
�પીએસસીની 
પરી�ા યોજવાનો 

િનણ�ય

�વત�માન ૧૦ ટકા 
�િત�ા યાદીનું કદ 
બેવડું કરીને ૨૦ 
ટકા કરવામાં 

આ�યું. છ��ા ૪ 
વષ�માં ૨ લાખ 
યુવક-યુવતીઓને 
સરકારી સેવામા ં

િનયુિ�

આગામી વષ� વધુ
૧ લાખ યુવાનોને 

સરકારી 
નોકરીમાં ભરતી 

કરવામાં આવશે

યુપીએસસી, �પીએસસી, વગ�-૧,૨ અને 
૩, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, પંચાયત 
સેવા પસંદગી મંડળ, ર�લવે, બે�ક વગેર� 
સરકારી �ે�માં ભરતી માટ�ની પરી�ા 
માટ� પસંદ કર�લી સં�થાઓમાં તાલીમાથ�ઓની ફ�ની 

રકમમાં સહાય

31

િવ�ાથ�ઓને આધુિનક સવલતો આપતો અિભનવ : 

�ાનક��જ �ોજે�ટ

રા�યની િવિવધ સરકારી 

શાળાઓમાં 
ઓએચપી, �માટ� 
બોડ�, ટ�બલેટ જેવી 
આધુિનક શૈ�િણક 

સામ�ી �ારા િશ�ણ

રા�યમાં 

૧૬ હ�ર 
�ાસ�મોમાં 

�ાનક��જ
�ોજે�ટથી આધુિનક  

સવલતો ઉપલ�ધ

ધો. ૫ થી ૮ના 
૩ લાખ કરતાં 

વધુ િવ�ાથ�ઓને 
ટ�કનોલો�કલ 

પહ�લનો લાભ

િવ�ાથ�ઓને 

�. ૧ હ�રની 
ટોકન �ક�મતે 
૧૦ હ�ર 
ટ�બલેટ 

આપવામાં આ�યા

.

ટ�બલેટમાં અ�યાસ�મના પા�પુ�તકો 
અં�ે� �યાકરણ, �ડ�નરી, �ડિઝટલ 
લાય�ેરી, હ�લો ��લીશ, બાયજુસ, 
�યુઆર કોડ રીડ, ટાઈપી�ટ જેવી 

એ��લક�શનો અપલોડ કરીને આપવામાં આવે છ�
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રકમમાં સહાય

31

િવ�ાથ�ઓને આધુિનક સવલતો આપતો અિભનવ : 

�ાનક��જ �ોજે�ટ

રા�યની િવિવધ સરકારી 

શાળાઓમાં 
ઓએચપી, �માટ� 
બોડ�, ટ�બલેટ જેવી 
આધુિનક શૈ�િણક 

સામ�ી �ારા િશ�ણ

રા�યમાં 

૧૬ હ�ર 
�ાસ�મોમાં 

�ાનક��જ
�ોજે�ટથી આધુિનક  

સવલતો ઉપલ�ધ

ધો. ૫ થી ૮ના 
૩ લાખ કરતાં 

વધુ િવ�ાથ�ઓને 
ટ�કનોલો�કલ 

પહ�લનો લાભ

િવ�ાથ�ઓને 

�. ૧ હ�રની 
ટોકન �ક�મતે 
૧૦ હ�ર 
ટ�બલેટ 

આપવામાં આ�યા

.

ટ�બલેટમાં અ�યાસ�મના પા�પુ�તકો 
અં�ે� �યાકરણ, �ડ�નરી, �ડિઝટલ 
લાય�ેરી, હ�લો ��લીશ, બાયજુસ, 
�યુઆર કોડ રીડ, ટાઈપી�ટ જેવી 

એ��લક�શનો અપલોડ કરીને આપવામાં આવે છ�
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ગુજરાતના િવ�ાથ�ઓના આંગળીના ટ�રવે િવ� સમ�ત : 

નમો ઈ-ટ�બ

�ડિઝટલ ઈ��ડયાના સંક�પને 
સાકાર કરવા ગુજરાત 

સરકાર �ારા 
િવ�ાથ�ઓને નમો 
ઈ-ટ�બલેટ યોજના 
અંતગ�ત ટ�બલેટ 

સહાય

ધોરણ-૧૨ પાસ પછી 

ટ�કિનકલ અને 
માંઉ� િશ�ણ

�વેશ મેળવતા 
છ લાખ ઉપરાંત િવ�ાથ�ઓને 

�. ૩૮૬ કરોડના ખચ�
�.૧,૦૦૦ની ટોકન �કમ� તવાળા 

લેટ��ટ ટ�બલેટની ભેટ

ઈ ક�ટ��ટ અને ઈ�ટરનેટના 
મા�યમથી શાળાના 

િવ�ાથ�ઓેને ગુણવ�ાસભર 

િશ�ણ આપવા �. ૩૫ 
કરોડના ખચ� ૧૦ 
હ�ર ટ�બલેટની 

સહાય

ગુજરાતના 
યુવાનો પણ 

િવ�ના યુવાનો 
સાથે �પધા� કરી 
શક� તે રીતનું 
આયોજન

વષ� ૨૦૨૧ દરિમયાન કોલેજ, પોિલટ�કિનકના 

�થમ વષ�માં �વેશ મેળવનારા
૩.૫ લાખ િવ�ાથ�ઓને ટ�બલેટ
સહાય આપવા �. ૨૦૦ કરોડની

આિથ�ક ફાળવણી

33

તેજ�વી િવ�ાથ�ઓને સરકારનો યો�ય �િતસાદ :

 શોધ 

બે વષ� માટ� �િતમાસ 
� ૧૫,૦૦૦ની 

સંશોધન 
કામગીરી માટ� 

�કોલરશીપ

રીસચ� �કોલસ�ને 

બે વષ� માટ� 
વાિષ�ક

�.૨૦,૦૦૦ લેખે 
અ�ય ખચ� માટ� 

સહાય

�. ૨૦ 
કરોડની 
આિથ�ક 
ફાળવણી

અ�યાર સુધી 
૭૫૩ 

િવ�ાથ�ઓને 
�. ૩.૩ કરોડથી 
વધુની રકમનો લાભ 

આપવામાં આ�યો છ�
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34

બાયોટ�કનોલો� અને તેના �રસચ�માં અ�ેસર ગુજરાત :

ગુજરાત બાયોટ�કનોલો� યુિનવિસ�ટી

ગુજરાત 
બાયોટ�કનોલો� 
યુિનવિસ�ટીને પં�ડત 

�દનદયાળ પે�ોિલયમ 
યુિનવિસ�ટી અને ગુજરાત 

ફોર���સક સાય�સ  
યુિનવિસ�ટી સમક� દર�ો

બાયોટ�કનોલો� 
�ે�ે પો�ટ 

અને 

ડો�ટર�ટના
અ�યાસ�મો 

ઉપલ�ધ

બાયોટ�કનોલો�ના 
�રસચ� �ો�ામને લીધે 

ઉ�ોગો માટ� 
�રસચ� �િ�યાને 

મળશે વેગ

યુિનવિસ�ટીનો અ�યાસ�મ �ડઝાઈન 
કરવા અને �રસચ�ને �ો�સાહન 

આપવા �િતિ�ત વૈ�ાિનકો સાથે 
સઘન પરામશ� બાદ લેવાયેલો િનણ�ય

35

કલાકારોને યો�ય મંચ આપવાનો અિભનવ િવચાર :

કલા મહાક��ભ

સાં�ક�િતક 
િવરાસત અને 
કલા સં�ક�િતને 
ઉ�ગર કરવાનું 

રા�ય સરકારનું 
મહ�વપૂણ� પગલું

૩૫ જેટલી 
િવિવધ કલાઓને 
કલા મહાક��ભમાં 

�થાન

ભવાઈ, િવિવધ 
વા�ો જેવા ક�,

સરોદ, શરણાઈ, 
િસતારને યો�ય 
મંચ પૂરો પાડી 

�ો�સાહનનો અિભગમ

કલા મહાક��ભને દ�શ અને દુિનયામાં 
યો�ય �થાન અપાવવા માટ� 

�. ૬૦૦ કરોડની આિથ�ક ફાળવણીનો 

મહ�વપૂણ� િનણ�ય કરવામાં આ�યો છ�
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મહ�વપૂણ� િનણ�ય કરવામાં આ�યો છ�
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ગુજરાત �ટ�ટ યોગ બોડ� અને સં�ક�ત બોડ�
�થાપવાનો અિભનવ િવચાર

ગુજરાત ભારતનું 
એવું �થમ 

રા�ય છ� ક�, �યાં 

'�ટ�ટ યોગ બોડ�'ની રચના 
કરવામાં આવી

રા�યના લોકોને 
યોગ માટ� �ે�રત 

કરવામાં આવે છ�

યોગ �િત જન ��િત

માટ�ના નવતર 
અિભનવ 

�યોગો યોજવામાં 

આવી ર�ા છ�

સં�ક�ત ભાષામાં

ઉપલ�ધ �ાન અને
સાિહ�યને �ો�સાહન

આપવા

ની રચનાસં�ક�ત બોડ�

સમ� વષ� દરિમયાન 
બોડ� �ારા િવના મૂ�યે 

ઓનલાઈન યોગની 
તાલીમ આપી 

નવતર રાહ િચંધી છ�

37

મુ�યમં�ી મિહલા ઉ�કષ� માટ�ની અિભનવ યોજના

રા�યની ગરીબ, મ�યમવગ�ય, 
સામા�ય મિહલાઓના સપનાઓને 

સાકાર કરવાના ઉ���યથી મુ�યમં�ી 
મિહલા ઉ�કષ� યોજનાનો

ન�ર અમલ

�ા�ય િવ�તારોમાં

 અને૫૦ હ�ર
નીશહ�રી િવ�તારો

૫૦ હ�ર મળીને ક�લ ૧ લાખ 
મિહલાઓના જૂથની રચના

૧૦ લાખ મિહલાઓને
 રા�ય સરકાર ૦ ટકા �યાજે

�ારા �. ૧,૦૦૦ કરોડની 
લોન સહાય

મિહલાઓના આિથ�ક 
સશિ�કરણ �ારા

િવકાસ �િ�યામાં તેમને
દ�શનું રોલમોડલ બનવા 

 મ�મતાથી આગળ
વધતું ગુજરાત રા�ય
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મુ�યમં�ી મિહલા ઉ�કષ� માટ�ની અિભનવ યોજના
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મિહલા ઉ�કષ� યોજનાનો

ન�ર અમલ

�ા�ય િવ�તારોમાં

 અને૫૦ હ�ર
નીશહ�રી િવ�તારો

૫૦ હ�ર મળીને ક�લ ૧ લાખ 
મિહલાઓના જૂથની રચના
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�ારા �. ૧,૦૦૦ કરોડની 
લોન સહાય
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સશિ�કરણ �ારા

િવકાસ �િ�યામાં તેમને
દ�શનું રોલમોડલ બનવા 
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વધતું ગુજરાત રા�ય
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જે�ડર ઇ�ાિલટીની �દશામાં ગુજરાતનું આગેકદમ :

�હાલી દીકરી યોજના

દીકરીના જ�મ વેળા માતા-િપતાને 

આિથ�ક સહાય આપીને 
જે�ડર ર�શીયો �ળવવાની 

�દશામાં ગુજરાતનું મહ�વન ું પગલું

ધોરણ-૧માં �વેશ લેતી ક�યાને
�. ૪,૦૦૦, ધોરણ-૯માં �વેશ લેતી 

 અને ઉ� ક�યાને �. ૬,૦૦૦
િશ�ણ માટ� અથવા ૧૮ વષ�ની 
ઉ�મર� લ� વખતે �. ૧ 

લાખની આિથ�ક સહાય

�િપયા બે લાખની
વાિષ�ક આવક ધરાવતા 

પ�રવારને �થમ બે દીકરી
માટ� આ યોજનાનો

લાભ

અ�યાર સુધીમાં છ હ�રથી 
વધુ પ�રવારોને યોજનાનો 

મ�યો છ� લાભ
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ગંગા �વ�પા આિથ�ક સહાય યોજના

િવધવા સહાય 
યોજનાને સ�માનજનક

નામ આપી 

ગગંા �વ�પા આિથક�  
સહાય યોજના �હર�  

કરવામાં આવી

બે તબ�ામાં સહાયની રકમને 
વધારવામાં આવી, પહ�લા 
તબ�ામા ં સહાયની રકમ

�. ૭૫૦થી વધારીને

અને બી� �. ૧,૦૦૦ 

તબ�ામાં �. ૧,૦૦૦થી 

વધારીને  �. ૧,૨૫૦
કરવામાં આવી

રા�યના તમામ િજ�ાઓમાં ગંગા�વ�પા 
બહ�નોને ડીબીટી મારફત સહાય ચૂકવવામાં 

આવે છ�. છ��ા ૪ વષ�માં ૭,૬૬,૭૪૦ િવધવા 
બહ�નોને આિથ�ક સહાય ચૂકવાઈ  છ�

આ યોજના અંતગ�ત 
અગાઉ ૨૧ વષ�ની 

ઉ�મરનો પુ� થાય પછી 

સહાય બંધ 
કરવાની 

�ગવાઈને રદ 

કરવામાં આવી છ�
જેના પ�રણામે

૧૦ લાખ 
ઉપરાંત 

ગંગા �વ�પા 
બહ�નોને આવરી લેવાઈ છ�
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સૌના માટ� આરો�યનો મં� થાય છ� ચ�રતાથ� :

મા અ�તમ-મા વા�સ�ય યોજના

લાભાથ� પ�રવારોને
�. ૩ લાખને બદલે

�. ૫ લાખનું

આરો�ય સુર�ા 
કવચ

૭૦ લાખ પ�રવારોના

૩ કરોડ
૫૦ લાખ 

લાભાથ�ઓને 
આવરી લેવાયા

અ�યાર સુધીમાં

�.૩૭૧૦ કરોડના 
૨૫ લાખથી વધુ 
દાવાઓ મંજૂર

આવક મયા�દા વધારીને ૪ 
લાખ �િપયા કરવામાં આવી 

પ�રણામે વધુ ૮૦ 
લાખ પ�રવારોને 
આવરી લઈ શકાયા

વાિષ�ક ૬ લાખ સુધીની 
આવક ધરાવતા ક�ટુંબના 

૬૦ ક� તેથી વધુ 
વયના િસિનયર 

િસટીઝનને

આવરી લેવાયા

�કડની, લીવર,
પ�ે ��યાઝના 

��યારોપણ માટ�

�. ૨ લાખની સહાયની
રકમમાં વધારો

કરીને �. ૫ લાખ
કરવામાં આવી

41

િવ� સમ�તમાં ડંકો વાગે છ� ગુજરાતના ધ�વંત�ર રથનો

૩૩૦૦થી વધુ �થળ� 

૧૭૦૦ કરતાં 
વધુ ધ�વંત�ર 
રથ કાય�રત

મોબાઈલ મે�ડકલ વાનની
સુિવધાના પ�રણામે નાગ�રકોને કોરોના

મહામારીના સમયમાં સં�મણ િનયંિ�ત 
કરવામાં ધ�વંત�ર રથે આિશવા�દ�પ 

સેવા આપી છ�

૨ કરોડ ૫૦ 
લાખથી વધુ 

લોકોને 
ઓપીડીની 

સવલત �ા� થઈ છ�

નાગ�રકોને તેમના ઘર આંગણે 
�ાથિમક �વા��ય સુિવધા પૂરી 

પાડવાના ઉ��શથી 
ધ�વંત�ર રથનો 
અિભનવ િવચાર 
ગુજરાતે અમલમાં 

મૂ�યો છ�

ભારત સરકાર 

અને એWHO
ગુજરાતના ધ�વંત�ર 

રથની કામગીરીને 
િબરદાવી છ�
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ઓગ�ન �ા�સ�લા�ટ �ે�ે ગુજરાતની સીમાિચ�હ�પ કામગીરી

૩ વષ�ની અિવરત મહ�નત બાદ 

ગુજરાતને ‘સોટો’ �ટ�ટ 
ઓગ��સ એ�ડ ટી�યુ 

�ા�સ�લા�ટ 
ઓગ�નાઈઝેશનની સોગાત 

મળી છ�

ગુજરાત રા�ય ભારતના ૧૦ એવા 

રા�યો પૈક�ન ું એક રા�ય બ�યુ ં
છ� ક� �યાં સોટો �ારા 

અંગદાન સંબંધી કાય� થઈ 
શકશે

ઓગ�ન �ા�સ�લા�ટના

�ક�સામાં 

�. ૨૫ લાખ સુધીની
સહાય 

આપવામાં આવે છ�

�કડની �ા�સ�લા�ટ �ે�માં 

ગુજરાતે આગવી ઓળખ 
ઊભી કરી છ�
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નાગ�રકોની આરો�ય સુખાકારીને �ાથિમકતા : 

મે�ડકલ બેઠકોમાં વધારો

ગુજરાતના યુવાનોને 

ઘરઆંગણે 
તબીબી 

િશ�ણમાં 
ન�ધપા� વધારો

છ��ાં પાંચ
વષ�માં ૯

તબીબી કોલે�નો

વધારો થતા

રા�યમાં 
મે�ડકલમાં ૩૧, 
ડે�ટલની ૧૩ અને 

�ફિઝયોથેરાપીની 
૭૩ કોલે� 

કાય�રત

છ��ાં પાંચ વષ�માં

૨,૧૭૦ તબીબી
બેઠકોનો વધારો

થયો છ�, વષ� ૨૦૧૬-૧૭માં
૩૫૩૦ બેઠકો હતી, આજે

 છ�૫,૭૦૦ બેઠકો

રા�યમાં ૩૬ 
સરકારી 

આયુવ��દક 
કોલે� કાય�રત

ડે�ટલની 
૧,૩૪૦, 

�ફિઝયોથેરાપીની 
૪,૭૨૫ બેઠકોની 

સવલત
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ઓગ�ન �ા�સ�લા�ટ �ે�ે ગુજરાતની સીમાિચ�હ�પ કામગીરી
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ગુજરાતને ‘સોટો’ �ટ�ટ 
ઓગ��સ એ�ડ ટી�યુ 

�ા�સ�લા�ટ 
ઓગ�નાઈઝેશનની સોગાત 

મળી છ�

ગુજરાત રા�ય ભારતના ૧૦ એવા 

રા�યો પૈક�ન ું એક રા�ય બ�યુ ં
છ� ક� �યાં સોટો �ારા 

અંગદાન સંબંધી કાય� થઈ 
શકશે

ઓગ�ન �ા�સ�લા�ટના

�ક�સામાં 

�. ૨૫ લાખ સુધીની
સહાય 

આપવામાં આવે છ�

�કડની �ા�સ�લા�ટ �ે�માં 

ગુજરાતે આગવી ઓળખ 
ઊભી કરી છ�
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નાગ�રકોની આરો�ય સુખાકારીને �ાથિમકતા : 

મે�ડકલ બેઠકોમાં વધારો

ગુજરાતના યુવાનોને 

ઘરઆંગણે 
તબીબી 

િશ�ણમાં 
ન�ધપા� વધારો

છ��ાં પાંચ
વષ�માં ૯

તબીબી કોલે�નો

વધારો થતા

રા�યમાં 
મે�ડકલમાં ૩૧, 
ડે�ટલની ૧૩ અને 

�ફિઝયોથેરાપીની 
૭૩ કોલે� 

કાય�રત

છ��ાં પાંચ વષ�માં

૨,૧૭૦ તબીબી
બેઠકોનો વધારો

થયો છ�, વષ� ૨૦૧૬-૧૭માં
૩૫૩૦ બેઠકો હતી, આજે

 છ�૫,૭૦૦ બેઠકો

રા�યમાં ૩૬ 
સરકારી 

આયુવ��દક 
કોલે� કાય�રત

ડે�ટલની 
૧,૩૪૦, 

�ફિઝયોથેરાપીની 
૪,૭૨૫ બેઠકોની 

સવલત
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આરો�ય �ે�ે ગુજરાતમાં વધુ એક યશકલગી  : 

AIIMS

ગુજરાતના રાજકોટમાં 

એઈ�સ 
હો��પટલ  

શ� થતાં ગુજરાતની 
જનતાને રા�ીય -

આંતરા�ીય આરો�ય 
સવલત મળવાના �ાર

ખુલશે

૭૫૦ બેડ 
અને અ�યાધુિનક 

સુિવધા સાથે 
એઈ�સનું િનમા�ણ 

થનાર છ�

૨૦૧ એકર િવશાળ 
જમીન ઉપર

�. ૧૧૯૫ 
કરોડના ખચ� 
�થપાનારી એઈ�સની 

આરો�ય સવલતો  
ગુજરાતની જનતાને 

વષ� ૨૦૨૨થી  
મળવાની શ� થશે

 રા�યમાં 

મે�ડકલ ટુ�રઝમન ે

અ�ભ ુત વેગ મળશે

મે�ડકલ કોલેજ-નિસ�ગ કોલેજ, �ટાફ �ાટસ�, 
હો�ટ�લ, આધુિનક મે�ડકલ  ઈિ�પમે�ટ જેવી

 સાથે દદ�ઓના અ�તન સુિવધાઓ 
સંબંિધઓ માટ� ૨૫૦ �યિ�ની �મતાવાળાં

ગે�ટહાઉસનું િનમા�ણ થશે
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શાંિત, સલામિત અને સુર�ા વધ ુસુ�ઢ :

PASA એ�ટમાં સુધારો

�વત�માન પાસા 
એ�ટમાં મહ�વના

પ�રવત�ન કરીને એનો 

�યાપ વધુ 
િવ�તારવામાં 

આ�યો

ગુજરાતમાં જુગાર રમતાં  

કોઈપણ �યિ� 
સામે કોઈપણ 
સમયે કાય�વાહી 
કરવાનો કડક 

િનણ�ય લેવામાં આ�યો

�તીય ગુનાઓનું �માણ 
ઘટાડવા અને 

મિહલાઓની 
સુર�ાને વધુ સુ�ઢ કરવા 

�વત�માન પાસા એ�ટની 
�ગવાઈઓને િવ�તારીને વધુ 
મજબૂત બનાવવામાં આવી

સાયબર સુર�ા પૂરી 

પાડવા માટ� સાયબર �ાઈમ 

કરનારી કોઈપણ 
�યિ� સામે 

પાસાના કાયદા 
હ�ઠળ કાય�વાહી 

કરવામાં આવશે

સાઈબર �ાઈમ, નાણાં 
ધીરનાર, ગેરકાયદ� �યાજના 
હ�ા વસુલતા હોય એવા, 

શારી�રક િહ�સાની ધમક�ઓ, 
�તીય સતામણી જેવી 

અસામાિજક 
��િ�ઓને પાસા 

એ�ટ હ�ઠળ 
આવરી લેવાઈ
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અસામાિજક ત�વો ઉપર લગામ: ગુજરાત ગુ�ડા એ�ડ
એ��ટસોશીયલ એ��ટિવટી (િ�વે�શીયલ એ�ટ)

ઓછામાં ઓછી

સાત વષ� ક�

વધુમાં વધુ

૧૦ વષ� સુધીની

જેલ અને 

�.૫૦ હ�રનો દ�ડ

આ કાયદા હ�ઠળ 
પકડાયેલા ગુનગે ારોની 

સુનાવણી માટ�

િવશેષ 
અદાલતોની 

રચના

કાયદાના િનયમોનું 
ઉ�ંઘન કરનારને 

પેન�ટી વગર છ 
મિહનાની ક�દ 

અને �. ૧૦ હ�રના 
દ�ડની �ગવાઈ

ગેરકાયદ�સર રીતે દા�નો વેપાર, જુગાર, 
ગૌ હ�યા, નશાખોરી, માનવદ�હનો 

વેપાર, નકલી દવાઓનો વેપાર, �ગ, 
અપહરણ, ગેરકાયદ�સર હિથયારોનો 
વેપાર જેવી ગુનાિહત ��િ�ઓમાં સંડોવાયેલા લોકો 

સામે કડક કાયદો

રા�યના નાગ�રકોની શાિંત અને
સુર�ાને વધુ સુ�ઢ કરવાની 

�િતબ�તા સાથે ગુજરાત ગુંડા 
એ�ડ એ��ટસોશીયલ 

એ��ટિવટી
િ�વે��શયલ એ�ટ 

લાગુ કરવામાં આ�યો
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મિહલા સુર�ાની �દશામાં અભુતપૂવ � િનણ�ય :

ચેઈન �ેચસ�ને સખત નિસહત

સરકાર� 
નારી સુર�ાને 

�ાથિમકતા આપી છ�

 મિહલાઓની ચેઈન 
સિહતની વ�તુઓ 

ચોરનારને 

૭ વષ�ની જેલ 
અને

�.૨૫ હ�રનો
દ�ડ

  ચેઈન 
�ેિચંગના 

�યાસથી � કોઈ 
મિહલાને ઈ� 
થાય અથવા 

ઈ�નો ભય પેદા 
થાય તો ૩ વષ�ની 

સખત ક�દની 
સ�ની �ગવાઈ

આઈપીસીની કલમમાં સુધારો કરીને ચીલ 
ઝડપ કરનારને ઓછામાં ઓછી

 ૫ વષ� અને વધુમાં વધુ
૧૦ વષ�ની સખત ક�દ અને

�. ૨૫ હ�રના દ�ડની �ગવાઈ 

કરવામાં આવી છ�
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અસામાિજક ત�વો ઉપર લગામ: ગુજરાત ગુ�ડા એ�ડ
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આતંકવાદીઓ સામે અ�ડખમ સરકાર : ગુજરાત ક��ોલ ઓફ
ટ�રરીઝમ એ�ડ ઓગ�નાઝડ �ાઈમ એ�ટ

આતંક�ઓની ગિતિવિધઓ 

ઉપર ગુજરાત 
સરકારની બાજ 

નજર

ઈ�ટરસે�ટ�ડ 
ટ�િલફોન, 

કો�વસ�શનને
લે�ટીમેટ એિવડ�સ 
ગણવાની �ગવાઇ

વષ� ૨૦૧૯થી 
ગુજરાત ક��ોલ 
ઓફ ટ�રરીઝમ 
ઓગ�નાઈઝડ 
�ાઈમ એકટનો 

કડક અમલ

આ એ�ટ હ�ઠળ 

પો�ઝી �ક�મ 
નાક��ટક ��ડ, 

સાઈબર �ાઈમ, 
કો����ટ �કલ�ગ 

જેવી ગેરકાનૂની બાબતો 
ઉપર અંક�શ આ�યો છ�

ગુનો કરતાં પકડાયેલા �યિ� માટ�

ની સ�ની �ગવાઈ.આ�વન ક�દ
ક�પીટલ પિનશમે�ટનું �ાવધાન

પણ રાખવામાં આ�યું છ�
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રા�યના યુવાધનને નશાખોરીથી બચાવવાની અડગ �િતબ�તા :

��ાબાર નાબુદી

સલામત અને 
સુરિ�ત રા�ય 

તરીક�ની ગુજરાતની 
ઓળખ વધુ ��ઢભૂત બની

ગેરકાદ�સર રીતે ચાલતી 
દા�ની હ�રાફ�રીની 

�ણકારી 
આપવા માટ� 
ટોલ �� નંબર 

૧૪૪૦૫

ટોલ �� નંબર પર 
માિહતી આપનારની 
ઓળખ ગુ� રાખવા 

તેમજ તેને સુર�ા 
આપવાની 

�યવ�થા સુિનિ�ત

રાજયના યુવાધનના 
ઉ�વળ ભિવ�યને વધુ 

સુર�ીત બનાવવા તમામ 
��બાર પર 
જડબેસલાક 

�િતબંધ

ગેરકાયદ�સર 
રીતે ��ાબાર 

ચલાવનારા �યિ�ઓને 
�. ૨૦ હ�રથી ૫૦ 

હ�ર સુધીનો દ�ડ અને ૧ 
થી ૩ વષ�ની ક�દનો કડક 

કાયદો

ગેરકાયદ�સર રીતે 
દા� બનાવનારા, 

ખરીદનાર, 
વેચનાર અને તેની 

હ�રાફ�રી કરનાર ગુનેગારોને
૫ લાખનો દ�ડ અને
૧૦ વષ�ની જેલ
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ભૂમા�ફયાઓને સખત નિસહત :

ગુજરાત લે�ડ �ેિબંગ �ોિહબીશન એ�ટ-૨૦૨૦

ઝડપી અને 
પારદશ�ક તપાસ  
અને સુનાવણી માટ� 

િવશેષ અદાલતોની રચનાઃ
છ મિહનામાં ક�સના 
િનકાલની �ગવાઈ

જમીન હડપી 
લેનારા 

આરોપીઓને ૧૦ 
થી ૧૪ વષ�ની 

જેલની સ� તેમજ 

જમીનની જં�ી જેટલા 
િશ�ા�મક દ�ડની �ગવાઈ

સરકારી, �થાિનક �વરા�ી 
સં�થાઓની, સખાવત 

સં�થાઓની, �હ�ર ��ટોની, 
ધાિમ�ક સં�થાઓની, ખાનગી 

માિલક�ની અને 

ખેડૂતોની જમીન 
હડપ કરી જનારા 
ભૂમા�ફયાઓ ઉપર 

સક�� કસાયો

સામા�ય માનવીને ઝડપી 
અને યો�ય �યાય ઉપલ�ધ. 

દોિષતોને કડક 
સ�

આ�ેપ ખોટો 
હોવાન ું પૂરવાર 

કરવાની જવાબદારી 
ભૂમા�ફયા પર સુિનિ�ત 

કરવામાં આવી

િવશેષ 
અદાલતોને 
�દવાની અને 

ફોજદારી બ� ે �કારની 

અદાલતી કાય�વાહી હાથ 
ધરવાની સ�ા

51

ચેકપો�ટ નાબૂદ
કરવાનો ઐિતહાિસક િનણ�ય

આરટીઓ ચેકપો�ટ 
નાબૂદ કરના�ં 

ગુજરાત ભારતનું 
�થમ રા�ય

૧૬ ચેકપો�ટ 
નાબૂદી પછી પણ 

કરવેરાની આવકમાં 

૧૯ ટકાનો 
માતબર વધારો

ઓએસડી 
મો�ુલ �ારા 
વાહનો માટ�ના 
વેરા દ�ડ વગેર� 

ઓનલાઈન ભરવાની 
પીપ�સ ���ડલી �યવ�થા

૩૫ આરટીઓ 
કચેરીઓની 
જ�યાએ હવે 

૨૨૧ 
ITI અને ૨૯ 
પોિલટ�કિનકમાં 

લિન�ગ લાઈસ�સ 
મેળવવાની સુિવધા

�ધણની બચત 
અને �દુષણમાં 

ઘટાડો

વાહનોની ન�ધણી, 
ફ��સી નંબર, 
�પેશીયલ 
પરમીટ, 

એનઓસી અને 
ફ�ની ચૂકવણી વગેર� 

ઓનલાઈન થતાં ૨૫ લાખ 
લોકોને મ�યો તેનો લાભ

૪૨.૫ લાખ 
લોકોને આરટીઓ કચેરીના

ધ�ા ખાવામાંથી
મુ�ી મળી
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��ાચાર મુ� ગુજરાતની �દશામાં સરકારનું આગેકદમ :

ACBને િવશાળ સ�ાઓ
ગુજરાતની

�ગિતને આડે 
આવતા 

��ાચારીઓ 
ઉપર સખત 
લગામ કસવા 

એ�ટીકર�શન �યુરોને 
િવશાળ સ�ા આપી 

સીબીઆઈ જેવું માળખું 
ગ�ઠત કરવામાં આ�યું

ઓનલાઈન ડીબીટી �ારા 
પેમે�ટની �યવ�થા 
સુિનિ�ત કરાતાં 

વચે�ટયાઓ મુ� 
પારદશ�ક 

વહીવટી �િ�યા 

સુિનિ�ત થઈ છ�

છ��ા ૫ વષ�માં ૧૧૯૨ ર�ડ 
કરીને ૪ કરોડ જેટલી ��પ 
મનીની રકમ અને ૧૨૩ 

કરોડ �િપયાની 

અ�માણસર 
િમલકત શોધી 

કાઢવામાં આવી છ�

ક��વકશન ર�ટમાં 
૧૭ ટકાનો 
વધારો ન�ધાયો. 

વષ� ૨૦૨૦માં ક��વકશન
ર�ટ ૪૦ ટકા થયો

નમ�દા િનગમ િલ.ના

સંબંિધત

કો��ા�ટરોના

ટ��ડરમાંથી

૮૬ કરોડની રકમ

ગુજરાતના

ઇિતહાસમાં 

પહ�લીવાર
નમ�દા િનગમ િલ.માં 

પરત જમા 

કરાવવામાં

આવી છ�

�વાપર અને બામણબોરની
૩૨૪ એકર જમીન અને 
મેવાસા-શેખલીયાની ક�લ 

૭૮૬ મળીને

ક�લ ૧૧૧૦ એકર

જમીન સરકાર
હ�તક 

લેવામાં આવી છ�

નાગ�રકોની સુર�ાને �ાથિમકતા :

િવ�ાસ અને સાયબર આ��ત

ગુજરાતમાં

ભારતનું 
�થમ સાયબર 
�ાઈમ િ�વે�સન 

યુિનટ

 ઓનલાઈન છ�તરપ�ડી, 
�ોડ વગેર�

ગુનાઓ 
ઉપર અંક�શ

  �ોજે�ટ િવ�ાસ હ�ઠળ 
૪૧ શહ�રોમાં

૭ હ�ર 
સીસીટીવી 

ક�મેરાનું નેટવક� ઊભું 

કરવામાં આ�યું

અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને 
વડોદરામાં સાયબર પોલીસ �ટ�શન 
કાય�રતઃ રા�યના અ�ય  આગામી સમયમાં 

શહ�રોમાં સાયબર પોલીસ �ટ�શન  પણ 

શ� કરવાનું ન�ર આયોજન

ને�મ કમા�ડ 
ક��ોલ સે�ટર �ારા 

૩૩ િજ�ાઓના 
નાગ�રકોને

સાયબર �ાઈમ
સામે સુર�ા
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��ાચાર મુ� ગુજરાતની �દશામાં સરકારનું આગેકદમ :

ACBને િવશાળ સ�ાઓ
ગુજરાતની

�ગિતને આડે 
આવતા 

��ાચારીઓ 
ઉપર સખત 
લગામ કસવા 

એ�ટીકર�શન �યુરોને 
િવશાળ સ�ા આપી 

સીબીઆઈ જેવું માળખું 
ગ�ઠત કરવામાં આ�યું

ઓનલાઈન ડીબીટી �ારા 
પેમે�ટની �યવ�થા 
સુિનિ�ત કરાતાં 

વચે�ટયાઓ મુ� 
પારદશ�ક 

વહીવટી �િ�યા 

સુિનિ�ત થઈ છ�

છ��ા ૫ વષ�માં ૧૧૯૨ ર�ડ 
કરીને ૪ કરોડ જેટલી ��પ 
મનીની રકમ અને ૧૨૩ 

કરોડ �િપયાની 

અ�માણસર 
િમલકત શોધી 

કાઢવામાં આવી છ�

ક��વકશન ર�ટમાં 
૧૭ ટકાનો 
વધારો ન�ધાયો. 

વષ� ૨૦૨૦માં ક��વકશન
ર�ટ ૪૦ ટકા થયો
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કરાવવામાં

આવી છ�
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૭ હ�ર 
સીસીટીવી 
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કરવામાં આ�યું

અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને 
વડોદરામાં સાયબર પોલીસ �ટ�શન 
કાય�રતઃ રા�યના અ�ય  આગામી સમયમાં 

શહ�રોમાં સાયબર પોલીસ �ટ�શન  પણ 

શ� કરવાનું ન�ર આયોજન

ને�મ કમા�ડ 
ક��ોલ સે�ટર �ારા 

૩૩ િજ�ાઓના 
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સાયબર �ાઈમ
સામે સુર�ા
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�રયુઝ ઓફ �ીટ�ડ વે�ટ વોટર : 

એક નવતર પગલું

�દૂિષત પાણીને 
રાસાયિણક 
�િ�યા �ારા 

પુનઃ ઉપયોગી 
બનાવી ઉ�ોગોને પૂ�ં

પાડવાનો નવતર 
અિભગમ

 �વ�છ પાણી 
ઉપરની 

ઉ�ોગોની 
િનભ�રતા ઓછી 

થઈ શક� છ�

�દૂિષત પાણીન ેપુનઃ 
ઉપયોગી 

બનાવવા માટ� 
ગુજરાતના શહ�રી 

િવ�તારમાં વોટર 
�ીડન ંુિનમા�ણ

સુએઝ �ીટમે�ટ
�લા�ટ �ારા ૨૬૦૦ 

એમએલડી પાણીનો 

પુનઃ ઉપયોગ 
શ�ય બનશે

અમદાવાદ, ભાવનગર, 
ગાંધીનગર, સુરત, અં�ર, 

ગાંધીધામમાં સુએઝ 
�ીટમે�ટ �લા�ટ શ� 

થઈ ચૂ�યા છ�. ૨૫ 
એમએલડી ઈ�ડ��ીયલ 

વે�ટ વોટરનો સફળતાપૂવ�ક 
પુનઃ ઉપયોગ થઈ ર�ો છ�

દર�ક નગર-િનગમ અને 

૧૫૦થી વધુ 
નગરપાિલકાઓમાં

સુએઝ 
�ીટમે�ટ �લા�ટ �થાપીત 
કરવામાં આવી ર�ા છ�
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��યેક ઘરમાં નળથી પાણીની ન�ર �િતબ�તા :

નલ સે જલ

પીવાના પાણીની
સમ�યાના િનવારણ

માટ� ૧૯૧૬
ટોલ ��

હ��પલાઈન
કાય�રત

છ��ા

૨ વષ�માં
૨ કરોડ

૩૧ લાખ ઘરોમાં 

નળથી પાણી પહ�ચા�ું

૨૬ લાખ
ઘરને

વષ� ૨૦૨૨ સુધીમાં 
તબ�ાવાર મળશે

નળ �ડાણ

અ�યાર સુધીમાં

�. ૪ હ�ર
કરોડના

કામો પરીપૂણ�

આગામી ટૂંક સમયમાં
ગાંધીનગર, મહ�સાણા,

આણંદ, પોરબંદરના ક�લ

૧૩ લાખ
ઉપરાંત ઘરોમાં
નળમાંથી શુ�
પીવાનું પાણી

ઉપલ�ધ થશે

દ�શમાં વષ� ૨૦૨૫માં
��યેક ઘરમાં નલ સે જલ.

�યાર�

વષ� ૨૦૨૨માં
 ��યેકગુજરાતનાં

ઘરમાં નલ સે
જલની નેમ
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ઉપયોગી 

બનાવવા માટ� 
ગુજરાતના શહ�રી 

િવ�તારમાં વોટર 
�ીડન ંુિનમા�ણ

સુએઝ �ીટમે�ટ
�લા�ટ �ારા ૨૬૦૦ 

એમએલડી પાણીનો 

પુનઃ ઉપયોગ 
શ�ય બનશે

અમદાવાદ, ભાવનગર, 
ગાંધીનગર, સુરત, અં�ર, 

ગાંધીધામમાં સુએઝ 
�ીટમે�ટ �લા�ટ શ� 

થઈ ચૂ�યા છ�. ૨૫ 
એમએલડી ઈ�ડ��ીયલ 

વે�ટ વોટરનો સફળતાપૂવ�ક 
પુનઃ ઉપયોગ થઈ ર�ો છ�

દર�ક નગર-િનગમ અને 

૧૫૦થી વધુ 
નગરપાિલકાઓમાં

સુએઝ 
�ીટમે�ટ �લા�ટ �થાપીત 
કરવામાં આવી ર�ા છ�
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��યેક ઘરમાં નળથી પાણીની ન�ર �િતબ�તા :

નલ સે જલ

પીવાના પાણીની
સમ�યાના િનવારણ

માટ� ૧૯૧૬
ટોલ ��

હ��પલાઈન
કાય�રત

છ��ા

૨ વષ�માં
૨ કરોડ

૩૧ લાખ ઘરોમાં 

નળથી પાણી પહ�ચા�ું

૨૬ લાખ
ઘરને

વષ� ૨૦૨૨ સુધીમાં 
તબ�ાવાર મળશે

નળ �ડાણ

અ�યાર સુધીમાં

�. ૪ હ�ર
કરોડના

કામો પરીપૂણ�

આગામી ટૂંક સમયમાં
ગાંધીનગર, મહ�સાણા,

આણંદ, પોરબંદરના ક�લ

૧૩ લાખ
ઉપરાંત ઘરોમાં
નળમાંથી શુ�
પીવાનું પાણી

ઉપલ�ધ થશે

દ�શમાં વષ� ૨૦૨૫માં
��યેક ઘરમાં નલ સે જલ.

�યાર�

વષ� ૨૦૨૨માં
 ��યેકગુજરાતનાં

ઘરમાં નલ સે
જલની નેમ
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ખારા પાણીને પીવાલાયક પાણી બનાવવા માટ� ગુજરાતન ંુઅભૂતપૂવ� પગલ ંુ:

�ડસેિલનેશન �લા�ટ

�ડસેિલનેશન �લા�ટ
�થાપનાના દૂર�દ�શીભયા�

પગલાંથી ભૂગભ� 
જળ ઉપરની 

િનભ�રતા ઘટશે

દહ�જ િવ�તારમાં 

ઔ�ોિગક હ�તુસર 

�ડસેિલનેશન 
�લા�ટનું કાય� 

પૂર�શમાં આગળ 
વધી ર� ંછ�

ક�પોઝીટ વોટર મે�જમે�ટ
ઇ�ડે� મુજબ ગુજરાત

જળ �યવ�થાપન
�ે�માં છ��ા

૨ વષ�થી
અ� �થાન ેછ�

માંડવી, ગાંધવી, 
સુ�ાપાડા અને ઘોઘામાં

૪ વધુ
�ડસેિલનેશન 

�લા�ટ ટૂંક સમયમાં 

��થાિપત કરવામાં 
આવશે

ઔ�ોિગક હ�તુ માટ�
�ડસેિલનેશન

�લા�ટ �થાિપત કરના�ં
તામીલનાડુ પછી

ગુજરાત દ�શનું
બીજું રા�ય છ�
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સૌરા�ના લાખો 
હ�કટર જમીનને 

મળશે િસંચાઈનો લાભ

�ી� તબ�ામાં ૩૪ 
જળાશયોનું  �ડાણ થતાં ૫ 
પેક�જના કામ પૂર�શમાંઃ

૩૪ જળાશયો �ારા 
૨ લાખ ૪૩ હ�ર 

એકર િવ�તારમાં  

િસંચાઈની સુિવધા

પહ�લા તબ�ાની કામગીરી 

પૂણ�ઃ ૨૨ 
જળાશયોના ૧ 
લાખ ૬૬ હ�ર 

એકર િવ�તારમાં 

િસંચાઈ સુિવધા

બી� તબ�ામાં દસ િજ�ાના 

૫૭ જળાશયોના 
૩,૭૭,૫૮૧ એકર 

િવ�તારમાં િસંચાઈ 
સુિવધા ઉપલ�ધ થશે

૮૦ લાખ લોકોને 

પીવાનું શુ�ધ 
પાણી �ા� થશે

આ�-૧, �યારી-૧, વેરી, 
ભાદર તથા શે�ુંજય જળાશય 
સુધીની પાઈપલાઈનનું કામ 

પૂણ�ઃ રાજકોટ, 
ગ�ડલ, વાંકાનેર, 
જેતપુર, બોટાદ, 
ભાવનગર તથા 

�મનગર શહ�રને પયા�� 

પીવાનું પાણી �ા� થયું
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સૌરા� માટ� ઐિતહાિસક : સૌની યોજના

સૌરા�ના લાખો 
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મળશે િસંચાઈનો લાભ

�ી� તબ�ામાં ૩૪ 
જળાશયોનું  �ડાણ થતાં ૫ 
પેક�જના કામ પૂર�શમાંઃ

૩૪ જળાશયો �ારા 
૨ લાખ ૪૩ હ�ર 

એકર િવ�તારમાં  

િસંચાઈની સુિવધા

પહ�લા તબ�ાની કામગીરી 

પૂણ�ઃ ૨૨ 
જળાશયોના ૧ 
લાખ ૬૬ હ�ર 

એકર િવ�તારમાં 

િસંચાઈ સુિવધા

બી� તબ�ામાં દસ િજ�ાના 

૫૭ જળાશયોના 
૩,૭૭,૫૮૧ એકર 

િવ�તારમાં િસંચાઈ 
સુિવધા ઉપલ�ધ થશે

૮૦ લાખ લોકોને 

પીવાનું શુ�ધ 
પાણી �ા� થશે

આ�-૧, �યારી-૧, વેરી, 
ભાદર તથા શે�ુંજય જળાશય 
સુધીની પાઈપલાઈનનું કામ 

પૂણ�ઃ રાજકોટ, 
ગ�ડલ, વાંકાનેર, 
જેતપુર, બોટાદ, 
ભાવનગર તથા 

�મનગર શહ�રને પયા�� 

પીવાનું પાણી �ા� થયું
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જનશિ�ને �ે�રત કરીને અભૂતપૂવ� સફળ થયેલું:

સુજલામ - સુફલામ જળ અિભયાન

છ��ા ૩ વષ�માં 
૪૧,૪૮૮ 
જળસંચયના 
કાય� સંપ�

૪૨,૦૬૪ લાખ  
ઘનફ�ટ જળસં�હ 
�મતામાં વધારો

૧૩૦.૪૭
લાખ

માનવદીન
રોજગારીનું

િનમા�ણ

આ અનોખા અિભયાનથી 
ભગૂ ભ� જળ ઉપરની 

િનભ�રતા ઓછી થવાની સાથે 
�ા�ય િવ�તારમા ંરોજગારીની 

તકો અને ખેતીની 
જમીન ફળ�ુપ 
થવાનો બેવડો 

લાભ

૧૨ હ�ર ��કટરો ૩ હ�ર  અને 

જેસીબી મશીનો સિહત આધુિનક મશીનરીઓ 

સાથે આ જળ સંચય અિભયાને 
ગુજરાતમા ંન ભૂતો ન ભિવ�યિત જળસંચયનું કાય� 

કરી બતા�યું
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રા�યના ��યેક ગામને પ�રવહન સવલત :

મુ�યમં�ી �ામ સડક યોજના

૧૭,૮૪૩ 
ગામડાંઓ અને 

૧૬,૪૦૨ 
પરાઓં ને પાકા 
ર�તાથી �ડવા માટ�નું

સુ�ઢ આયોજન

ગામડાઓમાં પ�રવહન 
�યવ�થા સુ�ઢ બનતાં 

�ામજનોનું 

આિથ�ક, 
સામાિજક અને 
શૈ�િણક ઉ�થાન

છ��ા ૫ વષ�માં

૫૨,૯૪૧
�ક.મી. લંબાઈના
૨૦,૨૬૩ કામો
મંજૂર કરવામાં આ�યા

૨૭,૦૬૪ �ક.મી.
લંબાઈના
૧૦,૩૯૯
ર�તાઓનું
છ��ા ૫ વષ�માં

�. ૬,૮૩૫કરોડના
ખચ� પૂણ� થયું

�.૧,૬૭૧ કરોડના ૬,૬૧૬
�ક.મી. લંબાઈના

૨,૭૦૫ ર�તાઓના
કામો ઝડપથી  આર� છ�પૂણ� થવાના
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કરી બતા�યું
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�ક.મી. લંબાઈના

૨,૭૦૫ ર�તાઓના
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ન�ર પોિલસીઓ બની ગુજરાતના િવકાસની ધરોહર :

પૉિલસી િ�વન �ટ�ટ

�યુ સોલાર એ�ડ 
હાઈ�ીડ પૉિલસી

નવી આરો�ય નીિત

નવી સોલાર નીિત

નવી ઉ�ોગ નીિત

નવી બંદર નીિત

એરો�પેસ એ�ડ 
�ડફ��સ પૉિલસી

�ટાટ� અપ પૉિલસી

�વાસન નીિત

આઈટી પૉિલસી

ક�િષ વેપાર નીિત

પવન ઊ�� નીિત

ઉ�પાદન નીિત

ગારમે�ટ એ�ડ 
એપરલ પૉિલસી

ઈલે��ોિન�સ પૉિલસી

જનરલ ઈ�સે��ટવ પૉિલસી

બાયોટ�કનોલો� પૉિલસી

હ�રીટ�જ ટૂ�રઝમ
પૉિલસી
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ઉ�ોગ �ે�ે અ�ેસરતા :

ગુજરાત બ�યું ઉ�ોગકારોની �થમ પસંદ

વષ� ૨૦૧૭થી અ�યાર સુધીમાં

૪ લાખથી વધ ુ અર�ઓનો
િસગં લ િવ�ડો �ીયર�સ

એ�ટ હ�ઠળ િનકાલ
કરવામાં આ�યો છ�

પારદશ�ક �િ�યાથી 

ઓનલાઈન 
એ�લીક�શનની 

�યવ�થાને પ�રણામ ે
સઘન મોનીટર�ગ 

શ�ય બ�યું

વષ� ૨૦૧૯-૨૦માં ભારતનું 

બે�ટ ડે�ટીનેશન 
ફોર ફોર�ન 
ડાયર��ટ 

ઈ�વે�ટમે�ટનું ક��� 
ગુજરાત રા�ય બ�યું

નાણાક�ય વષ� ૨૦૧૯-૨૦માં

�. ૪૩ હ�ર 
કરોડની 

એફડીઆઈનું 
રોકાણ ગુજરાતમાં થયું

વષ� ૨૦૧૯-૨૦નું

આ  વષ� રોકાણ
૨૦૧૮-૧૯ની તુલનામાં 

સાડા �ણ ગણુ ં
વધુ છ�
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�િમકોના િહતમાં કરવામાં આવેલો મહ�વપૂણ � િનણ�ય :

લેબર લૉ માં સુધારો

કો����ટ મજૂર 
િનયમન 

અને નાબૂદી, 
ગુજરાત સુધારા-૨૦૨૦ને 

િવધાનસભાની મંજૂરી

૨૦ના બદલે 
૫૦ કામદારો 
ધરાવતા કો��ાકટરોને
િનયમ લાગુ કરાયો

મજૂર કાયદામાં સુધારો 
કરી નવા એકમો માટ� 

િનયમો હળવા 
કરાયા

લઘુતમ વેતનધારો, 
ફ�કટરી સેફટી 
સુર�ા અને 

અક�માત 
વળતરના િનયમોમાં 

કોઈ છૂટછાટ નહ�

નવા સુધારા મુજબ ઔ�ોિગક એકમ-સં�થામાં 

૫૦ ક� તેથી વધુ કો����ટ �િમકો 
ધરાવતા કો��ા�ટર અથવા ઔ�ોિગક 

એકમ �ારા લાઈસ�સ અને રિજ���શન લેવાની �ગવાઈ
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MSME માટ� અલાયદું કિમશનર�ટ �થાપવાનું �તુ�ય પગલું

એમએસએમઈના અલગ કિમશનર�ટની 
�થાપના થવાથી રા�યના 

યુવાનોને રોજગાર-�વરોજગારની 
નવતર તકો સાંપડી છ�

રાજયમા ં ૩૦ લાખથી 
વધુ એમસએમઈ કાય�રતઃ 

૧ કરોડ ૨૫ લાખ 

કરતાં વધુ યુવાનોને 
રોજગાર-

ની�વરોજગાર
મળ�લી તકો

એમએસએમઈ એકમોના 
માિલકોને �થાપનાના

 સુધી �થમ ૩ વષ�
પરવાનગીઓ અને 

એનઓસીમાંથી મુિ� 
આપવામાં 
આવે છ�

પહ�લાં �ોડકશન 
પછી પરિમશનનો 

મં� લઘુ, નાના અને મ�યમ 
એકમો માટ� 

 બની આશીવા�દ�પ
ર�ો છ�

અલાયદા 
કિમશનર�ટના કારણ ે

એમએસએમઈ ઉ�ોગ �ે�ે 

૩૬૦ �ડ�ીનો
બદલાવ આ�યો છ�
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�િમકોના િહતમાં કરવામાં આવેલો મહ�વપૂણ � િનણ�ય :
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કો����ટ મજૂર 
િનયમન 
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મજૂર કાયદામાં સુધારો 
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એકમ �ારા લાઈસ�સ અને રિજ���શન લેવાની �ગવાઈ
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MSME માટ� અલાયદું કિમશનર�ટ �થાપવાનું �તુ�ય પગલું

એમએસએમઈના અલગ કિમશનર�ટની 
�થાપના થવાથી રા�યના 

યુવાનોને રોજગાર-�વરોજગારની 
નવતર તકો સાંપડી છ�
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૩૬૦ �ડ�ીનો
બદલાવ આ�યો છ�
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ખાણ-ખિનજની હરા� ઓનલાઈન 

કરવાનો ઐિતહાિસક િનણ�ય

રા�યની અમુ�ય 
ખાણ-ખનીજ 

પેદાશની હરા�ને 

વધુ પારદશ�ક  
બનાવવાની �દશામાં 
મહ�વપૂણ � પગલું

અસામાિજક ત�વો ઉપર 

ઓનલાઈન 
ઓકશનથી 

લદાયેલો અંક�શ

��ાચાર 
ઉપર લગામ 

કસવામાં આવી છ�

 ��ાચાર ઉપર લગામ 
કસવામાં આવી છ�.િ�ને� �ોન 
સવ�લ�સ 

ટ�કનોલો� 

�ારા ખાણ-ખનીજની 
��િ� ઉપર ચાંપતી નજર

 ૯૧ જ�યાએ છાપાઓ 
મારી ગેરકાયદ�સર રીતે 
ખનીજની હ�રાફ�રી અને 

ચોરી કરતાં 

૪૫૦ જેટલાં 
વાહનો જ� 

કરવામાં આ�યા

  રા�ય સરકારને

�. ૧,૬૩૬ 
લાખની આવક

 થઈ

૧૮૯ િશ�ુલ સાઈટમાં 

૧,૧૮૯ 
�લોક હરા�માં 

મૂકવામાં આ�યા તેમાંથી 
૫૨૭ �લો�સમાં 

પારદશ�કતાથી હરા� 
સંપ� થઈ
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ગુજરાતની ઔ�ોિગક ��િ�ની વધુ એક યશકલગી :

ઈ�ડ��ીયલ પાક�, લો���ટક પાક�

પારદશ�ક �િ�યાથી 

ઓનલાઈન 
એ�લીક�શનની 

�યવ�થાને પ�રણામ ે
સઘન મોનીટર�ગ 

શ�ય બ�યું

ઔ�ોિગક એકમોને રા�યમાં

ઈ��ા��કચર 
ફિ� સિલટી મળવાન ેપ�રણામે

ગુજરાત 
ઉ�ોગકારોના રોકાણ માટ�

ચોઈસ ઓફ 
ડે�ટીનેશન બની ર�ં છ�

ઈ�ડ��ીયલ પાક� 
અને લો���ટક 
પાક�ને પ�રણામે 

ગુજરાતના 
ઉ�ોગકારોને તેમના 

ઔ�ોિગક એકમોના િવકાસ 
માટ� મળી રહી છ� સવલતો

રા�ય સરકાર આગામી ટૂંક 

સમયમા ં�થમ 
લો���ટક પાક� 
પોિલસી �હ�ર 

કરનાર છ�

૮૦૦ હ�કટરથી 

વધુ જમીન ઉપર ૧૩ 
ઈ�ડ��ીયલ પાક� 

આકાર લેશે

૭૦ હ�કટરથી વધુ 

જમીન ઉપર

૩ લો���ટક 
પાક� બનશે
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આ�મિનભ�ર ગુજરાત પેક�જ

�. ૧૪,૦૦૦ 
કરોડનું 

આ�મિનભ�ર 
ગુજરાત પેક�જ ભારત 

સરકાર �ારા �હ�ર કરવામાં 
આવેલી સહાયતા ઉપરાંત 

આપવામાં આ�યું

રા�યના નાના વેપારીઓ, 
કામદારો, કારીગરો, 
દુકાનમાિલકો અને 

�વરોજગાર ધરાવતા 

�યવસાયીઓને ફ� 
૨%ના ન�વા 
દર� �.૧ લાખ 
સુધીની લોન 

આપવામાં આવે છ�. આ 
માટ� �.૫,૦૦૦ કરોડની 
રકમ ફાળવવામાં આવી

રા�યના વેપારીઓ અને 

દુકાન માિલકોને ૪%ના 
�યાજદર� �. ૧ 
લાખથી મહ�મ 
�. ૨.૫ લાખની 

લોન સહાય

આ ઉપરાંત  �. ૧,૦૦૦ કરોડ હાઉિસંગ �ે�
માટ�, �.૧,૨૦૦ કરોડ ક�િષ, પશુપાલન 
અને મ��યો�ોગ �. ૫૨૫ કરોડ  માટ�, 

�મ અને રોજગાર �. ૪૬૬ કરોડ  માટ�, 

�િમક ક�યાણ �. ૫,૦૦૦ કરોડ  માટ� અને 

િનઃશુ�ક અનાજ, આ�ય વગેર� જેવી સહાયતાઓ પૂરી 
પાડવા માટ� ફાળવવામાં આ�યાં

�. ૧૪,૦૦૦ કરોડના આ�મિનભ�ર 
પેક�જ �. ૨,૨૦૦ કરોડ �ોપટ� અને  હ�ઠળ, 

�હીકલ ટ��સ તેમજ વીજ િબલોમાં રાહત માટ�,

�. ૩,૦૦૦ કરોડ ઉ�ોગો અને વેપાર-
ધંધાઓ �. ૫૦૦ કરોડ GIDC  માટ�, 

��થત ઔ�ોિગક એકમો માટ� ફાળવાયા છ�
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જળ પ�રવહન �ે�ે આગે કદમ : 

રો-રો ફ�રી સિવ�સ

 ૩૬૦ �કલોમીટરનું 

અંતર ઘટીને ફ� 
નું ૩૧ �કલોમીટર

થઈ ગયું

રોડ માગ� 
ઘોઘાથી દહ�જ 

પહ�ચતા લાગતો 

૭ કલાકનો 
સમય ઘટીને 
૧ કલાકનો 

થઈ ગયો છ�

૧૫ ૨૦૨ ,
�કલોલીટર 

જેટલા �ધણની
બચત થઈ

શક�  છ�

 ૪૮ હ�ર 
એમટી ટન 

કાબ�નડાયો�સાઈડના 
ઉ�સજ�નમાં ઘટાડો થઈ 

શ�યો છ�

પિ�મ ગુજરાતના સૌરા� 
િવ�તારના ભાવનગર 

િજ�ાના ઘોઘા અને દિ�ણ 
ગુજરાતના ભ�ચ 
િજ�ાના દહ�જને 

જળમાગ� �ડવાનું 
મહ�વપૂણ � પગલું

 �વાસન ��િ�ને
વેગ મળવા ઉપરાંત

ઉ�ોગોની નવી તકોનું િનમા�ણ

થતાં રોજગાર-
�વરોજગારના 
અવસરો વ�યા છ�
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જળ પ�રવહન �ે�ે આગે કદમ : 
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પયા�વરણ �િત ��ત અિભગમ : 
ઈ-�હીકલ

વષ� ૨૦૧૦-૧૧માં 
�ાઈમ�ટ ચે�જ િવભાગનું 

બજેટ �. ૧૦૧ કરોડ 
હતું જે 

વષ� ૨૦૨૦-૨૧માં
�.૧,૦૦૦ કરોડ

ઉપર પહ��યું છ�

�યિ�ગત રી�ા ચાલક, 
મિહલા સાહિસક, યુવા �ટાટ� 

અપ સાહિસક, િશિ�ત 
બેરોજગાર, વંિચતો, સહકારી 
મંડળીઓ, �દ�યાંગ, �થાિનક 

�વરા�યની સં�થાઓ, 

શૈ�િણક 
સં�થાઓને બેટરી 
આધારીત િ�ચ�� 
વાહન યોજના માટ� 

�ાથિમકતા

ધોરણ-૯ થી કોલેજ 
સુધીના િવ�ાથ�ઓ માટ� 
બેટરી સંચાિલત ��ચ�� 
વાહન ખરીદવા માટ� 

�. ૧૨,૦૦૦ની 
સહાય

આ યોજના અંતગ�ત 

૧૦,૦૦૦ વાહનોને 
સબિસડી સહાય 

આપવાનો લ�યાંક

ઈ-રી�ાની ખરીદી કરવા 

માટ� ૪૮,૦૦૦ 
�િપયાની 

સબિસડી સીધી
લાભાથ�ઓના 
બે�ક ખાતામાં જમા 

કરવામાં આવે છ�

અમદાવાદ, વડોદરા 
અને રાજકોટ જેવા 
શહ�રોમાં �ાર�િભક 

તબ�� 

૧૦ �હ�ર 
ચાિજ�ગ �ટ�શનો 

ઊભા 
કરવામાં આવશે
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િબનપર�પરાગત ઊ�� ��ોતનો સમુિચત ઉપયોગ : 
સોલાર �ફટોપ યોજના

ગુજરાત સમ� 
દ�શના સોલાર 
�ફટોપ �લા�ટ 
�થાપવામાં 
�થમ �મે

૧.૨૭ લાખ 
સોલાર �ફટોપ 
િસ�ટમથી ૮૮૬ 
મેગાવોટનું ઉ�પાદન

સોલાર �ફટોપ 
�ોજે�ટની 

�થાિપત �મતા 
૬૧૧.૪૬ 

મેગાવોટ છ� જે સમ� 
દ�શમાં સૌથી વધુ છ�

સોલાર �ફટોપ યોજના 

અંતગ�ત ૬૫ હ�ર 
પ�રવારો

 �.૧૯૦ કરોડની 
સબિસડી

રા�યના ક�લ ૧૪૦ સરકારી 
અને ખાનગી દ�વ�થાનોમાં 
૧૬૦૫ �કલોવોટ સોલાર 

�ફટોપનું િનમા�ણ.

વાિષ�ક 
�. ૧૧૫.૬૦ 

લાખની વીજ બચત

સોલાર પાવર 
પૉિલસી હ�ઠળ છ��ા 

૪ વષ�માં 
૧૯૨૫.૨ 
મેગાવોટ 

�મતાનો વધારો
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પુનઃ �ા�ય ઊ��ની �દશામાં ગુજરાત અ�વલ : 
�ર�યૂએબલ એન� પાક� – ક�છ

ભારતની ક�લ 
પુનઃ�ા�ય 
ઊ��માં 

ગુજરાતનો ૧૩ 
ટકા િહ�સો છ�

ક�છ ખાત ે

૩૦ GW �મતાનો 
િવ�નો સૌથી મોટો  

હાઈ�ીડ 
�ર�યૂએબલ એન� 
પાક� આકાર લઈ ર�ો છ�

પવન અને સૌર 
ઊ�� બંને સાથે 
આ �કારનો �થમ પાક� 
ક�છમાં િનમા�ણાધીન 

થનાર છ�

ક�છના ખાવડા ખાતે ભારત 
પાક સરહદ ઉપર ��થત 

 ૭૨,૬૦૦ હ�કટર
િવ�તારની ફાજલ

જમીન ઉપર
�થમ હાઈ�ીડ 
�ર�યૂએબલ

એન� પાક� બનશે

દ�શમાં ૪૫૦ 
GW ઊ�� 

ઉ�પ� કરવાના 
�ધાનમં�ી�ીના 

િવઝનને પૂણ� કરવામાં 
ક�છનો એન� પાક� મુ�ય 

ભૂિમકા ભજવશે

ગુજરાતની 
ક�લ �થાિપત 
�મતામાં 

૩૭ ટકા જેટલો 

િહ�સો �ર�યૂએબલ 
એન�નો છ�

71

િબનપર�પરાગત ઊ�� િવકાસ �ે�ે ગુજરાત અ�ેસર : 

સીએન� પ�પની સં�યામાં વધારો

િબનપર�પરાગત 

ઊ�� િવકાસ 
�ે�ે ગુજરાત 
દ�શભરમાં 
અ�ેસર છ�

ગુજરાતમાં ૨૩ વષ�માં 
૫૪૨ સીએન� 

�ટ�શનો સામે છ��ા 
૨ વષ�માં નવા 

૩૮૪ સીએન� 

�ટ�શનો કાય�રત

આગામી 
�દવસોમાં નવા 
૯૦૦ સીએન� 

�ટ�શનો શ� 
કરવાનો લ�યાંક

સીએન� વાહન ચાલકોને 

સીએન� માટ� લાંબી 
લાઈનમાં ઊભા 

રહ�વામાંથી 
મુિ�

સમ� દ�શમાં ક�લ ૨૩૦૦થી વધુ સીએન� 
�ટ�શનોના સૌથી વધુ ૪૦ ટકા  

એટલે ક� ૯૨૬થી વધુ સીએન� 
�ટ�શનો ગુજરાતમાં કાય�રત
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ગુજરાત િવ�નું સીએન� હબ બનવાની �દશામાં અ�ેસર :

ભાવનગરમાં દ�શનું �થમ સીએન� ટિમ�નલ

વ�ડ� મેરીટાઈમ
મેપમાં 

ગુજરાત એની આગવી 
ઓળખ ઊભી કરવાની  
�દશામાં ઝડપથી આગળ 

વધી ર�ં છ�

ગુજરાતના ભાવનગરના 

સીમાડે  િવ�નું

સૌથી પહ�લું 

સીએન� ટિમ�નલ 

બનાવવા માટ� મંજૂરી આપી 

દ�વામાં આવી છ�

  �. ૧,૯૦૦ 
કરોડની માતબર 

રકમની આિથ�ક  
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િનમા�ણ માટ� આપવામાં 
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 આગામી વષ� ૨૦૨૫માં 

સીએન� 
ટિમ�નલ કાય�રત 

કરવાની �દશામાં 
પ�રણામલ�ી કામગીરી 
આર�ભી દ�વામાં આવી છ�

 આ ટિમ�નલ વાિષ�ક 

૬ િમિલયન 
મે�ીક ટન 

કાગ�નું વહન કરશે

72 73

પીરાણા બાયોમાઈિનંગનો અિભનવ �ોજે�ટ

અ�યાર સુધીમાં અંદાજે 
૧ કરોડ મે�ીક ટનથી 

વધાર� મોટો કચરાનો 
ઢગલો દૂર કરવા 

સાય��ટ�ફક 
એ�ોચ

�લા��ટક અને કાપડ વે�ટ, 
ઈનર સેમી ક�પો�ટ અને 
માટી રોડાના મટીરીયલને 
િવભા�ત કરી શક� એવા 

આધુિનક મશીનો 
કાય�રત

૩૦૦ મે�ીક ટન 

ક�પેિસટીના ૩૦થી 
વધ ુ�ોમેલ મશીનો 
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મ�યો છ�

પીરાણા ડ�પસાઈટ 
લીગાસી વે�ટ �ોસેસ�ગથી 

બાયોમાઈિનગં ની આ 

કામગીરી ભારતભરમાં 
એક મોડલ તરીક� 
�વીકારવામાં 

આવી છ�
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ફાટક મુ� ગુજરાત

 ૭૨ 

ઓવર�ીજના 
િનમા�ણનું કાય� 

�. ૩,૦૦૦ કરોડના 
ખચ� પૂર�શમાં

ચાલી ર�ં છ�

ક�લ �. ૭,૪૦૦ 
કરોડના ખચ� 

ગુજરાતને 
ફાટક મુ� 

બનાવવાનું કામ 
રા�ય સરકાર� યુ�ના 
ધોરણે હાથ ધયુ� છ�

છ��ાં પાંચ વષ�માં શહ�રી િવ�તારમાં

�.૫૦૮.૪ કરોડના ખચ� ૩૧ ર�લવે
ફાટકો દૂર કરીને ઓવર�ીજ ક�

અંડર�ીજ બનાવાયા

આગામી ટૂંક સમયમાં 

દ�શનું પહ�લું 
ફાટક મુ� 

રા�ય બનવાની 
�દશામા ંગુજરાત અ�ેસર 

બનવા જઈ ર�ં છ�

74 75

મહ�સૂલી સેવાનું અભૂતપૂવ� સરળીકરણ : 

આઈ ઓરા

મહ�સૂલી સેવાઓ માટ� 
ઓનલાઈન પોટ�લ 

શ� કરવાના�ં

ગુજરાત 
ભારતનું

�થમ રા�ય

મહ�સૂલ 
િવભાગની ૧૯ 

સેવાઓ 
ઓન લાઈન

ઈ-ધરા મારફતે જમીન  
ન�ધણીનું 

મોટાભાગનું 
કામ ૪૫ 

�દવસમા ંપૂણ�

આઈ ઓરા પોટ�લ 
પર આવેલી 

૧૦ લાખ 
અર�ઓનો

િનકાલ

ઈ-ગરવીના મા�યમથી

૧૩ લાખથી
વધુ 

દ�તાવે�ની 

ન�ધણી

છ��ા પાંચ વષ�માં

મહાનગર
પાિલકાઓમાં ૩૬

અને

નગરપાિલકાઓમાં
૪૫ ઓવર�ીજનું

િનમા�ણ કરાયું
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��ાચારમુ� અને પારદશ�ક ગુજરાતનું િનમા�ણ કરવાની �દશામાં મહ�વનું પગલું : 

ઓનલાઈન NA

રા�યના નાગ�રકોને 

લાંબી, ધીમી અને 
જટીલ મહ�સૂલી 
�િ�યામાંથી મુિ�. 

NA મેળવવાની �િ�યા 
ઓનલાઈન કરાઈ

NA ની પરવાનગી 
ઓનલાઈન થતાં 

વચે�ટયાઓની 
નાબૂદી

એનએની પરવાનગીની 

સ�ા િજ�ા 
પંચાયત પાસેથી 
�ા�સફર કરી 

િજ�ા કલેકટરને  

આપવામાં આવી

ઓનલાઈન પોટ�લ �ારા 

૩૫,૦૦૦થી વધુ 
અર�ઓ 
દાખલ

નકશાઓ અને 
લેઆઉટ �લાન 
ઓનલાઈન 
ઉપલ�ધ થતાં 

�િ�યા વધુ સરળ અને 
ઝડપી બની

NA ની �િ�યા 
ઓનલાઈન થતાં 

નાગ�રકોના 
વેડફાતા સમયની 

બચત

77

કોમન �ડીસીઆરનો અિભનવ િવચાર

૭ મહાનગરપાિલકા, 
૧૫ નગરપાિલકાઓમાં

સમાન
બાંધકામના િનયમો

રાજયમાં મહ�મ 

૭૦ મીટર 
સુધીની 

ઊંચાઈના 
બાંધકામને 

મંજૂરી

રા�યના શહ�રમાં 
બાંધકામના સમાન 
િનયમોને મંજૂરી 

આપના� ગુજરાત 
દ�શભરમાં 
અ�ેસર

દર�ક શહ�રમાં 
રહ�ણાંક ઝોનમાં 

૧.૮ એફએસઆઈ 
િવના મૂ�ય ેઅપાશે. 

પ�રણામે મકાનની �ક�મતમાં 
ઘટાડો થશે

શહ�રો-નગરોમાં 
બાંધકામના 

સમાન િનયમો 
ઉપલ�ધ થતાં 

રા�યના નાગ�રકોને
રાહત મળી છ�

તમામ 
મહાનગરો, શહ�રો, 
નગરપાિલકાઓમાં 

ર�તાની પહોળાઈ 
મુજબ બાંધકામની 

ઊંચાઈની મંજૂરી
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િવના મૂ�ય ેઅપાશે. 

પ�રણામે મકાનની �ક�મતમાં 
ઘટાડો થશે

શહ�રો-નગરોમાં 
બાંધકામના 

સમાન િનયમો 
ઉપલ�ધ થતાં 

રા�યના નાગ�રકોને
રાહત મળી છ�

તમામ 
મહાનગરો, શહ�રો, 
નગરપાિલકાઓમાં 

ર�તાની પહોળાઈ 
મુજબ બાંધકામની 

ઊંચાઈની મંજૂરી



78

શહ�રી િવકાસ બ�યો વધુ વેગવાન :

૩૧૧ TP �ક�મ, ૪૦ DP �ક�મને મંજૂરી

વષ� ૨૦૧૬ પહ�લાં ૨૦૦ 
TP �ક�મને મંજૂરી 

અપાઈ હતી

રાજયના શહ�રોમાં પાણી, ગટર 
�યવ�થા, ઉ�ાનો, �ા�ફક 

�યવ�થાપન, સફાઈ 

કામગીરી જેવી ઉ�તમ સવલતો �ા� 
થતાં સુિનયોિજત અને ઝડપી િવકાસ 

શ�ય બ�યો

છ��ા ૩ વષ�માં ૩૧૧
TP �ક�મને મંજૂરી મળતા 

રા�યના શહ�રોમાં િવકાસની
રફતાર વધુ તેજ

૪૦ DP �ક�મને મંજૂરી મળતા 

ગુજરાતના નગરોમાં વસતા નાગ�રકોને 

મળતી સવલતોમાં થયો 
વધારો

79

પારદશ�ક �શાસનની �તીિતઃ

ODPS

એક ટકો ખોટું
કરનાર સામે 
કડક પગલા ં

લેવાઈ ર�ા છ�, ૯૯ ટકા
સાચું કરનારાને 

તકલીફ ન પડે તે માટ� 
સરકાર ��ત છ�

લોરાઈઝ 
િબ�ડ�ગ માટ� 
ઓફ �લાન 

પાસ�ગ સંપૂણ� 
બંધ કરવામાં આ�યા

મા� 
૨૪ કલાકમાં 
ઓનલાઈન 
પરિમશન 
ઉપલ�ધ

આધુિનક ટ�કનોલો�ના 
સમુિચત ઉપયોગથી 

નાગ�રકોની 
સુખાકારી અને 

સુિવધામાં વધારો 
થવા પા�યો છ�

રા�યમાં ઓનલાઈન ડેવલપમે�ટ
પરિમશન િસ�ટમ દાખલ થતા 

નાગ�રકોને પારદશ�ક �શાસનની 
સુપેર� �તીિત થઈ રહી છ�
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80

દુબઈ અને િસંગાપોર શહ�રોની જેમ ગુજરાતના ૫ નગરોમાં �કાય ���પરની મંજૂરીઃ

ઐિતહાિસક પગલું

અમદાવાદ, વડોદરા, 
રાજકોટ, સુરત અને 

ગાંધીનગરમાં 

ગગનચૂંબી 
ઈમારતોના બાંધકામને 

પરવાનગી આપવાનું 
ઐિતહાિસક પગલું લેવામાં 

આ�યું

૨૨-૨૩ માળના ઊંચા
મકાનોને �થાને હવે 

૭૦થી વધુ 
માળની 

ઇમારતો બનશે

આઈકોિનક 
��કચર 

િનમા�ણનો માગ� 
મોકળો થયો

મુંબઈ, �દ�ી જેવા 
શહ�રોના િનયમોનો 
અ�યાસ કયા� બાદ 

મંજૂરીનો 
મુસ�ો તૈયાર 

કરવામાં આ�યો છ�

શહ�રના 
િવ�તારની 

સિવ�સ લે�ડનો 

મહ�મ  ઉપયોગ
શ�ય બનશે

વ�ટ�કલ 
ડેવલપમે�ટથી 

જમીનોની  �ક�મત
�વાભાિવક રીતે જ 

ઓછી થશે

8181

રા�યના વય�કો માટ� અનોખી 

�વણતીથ� યોજના

રા�યના વડીલોને 
યા�ાધામના
�વાસ માટ�નો 

સંવેદનશીલ સરકાર� ન 
ભૂતો ન ભિવ�યતી  

િનણ�ય કય� છ�

�ટ�ટ 
�ા�સપોટ�ની 

બસ �ારા ગુજરાતના 

પિવ� યા�ાધામોનો 
વડીલોને �વાસ 

કરાવવામાં આવે છ�

૬૦ વષ�થી 
ઉપરની ઉ�મરના 
વય�કો માટ� આ 

યોજના આશીવા�દ�પ 
બની રહી છ�

બસ ભાડાની રકમના 

૫૦ ટકા 
સબિસડી આપીને 

વડીલોને યા�ાધામના 
દશ�ને લઈ જવામાં 

આવે છ�

અ�યાર સુધીમાં ૧ 
લાખ જેટલા 
વય�કોએ આ 

યોજનાનો લાભ લીધો છ�
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8282

ગુજરાતના ૮ મુ�ય યા�ાધામોમાં 

૨૪x૭ �વ�છતાનું અભૂતપૂવ� પગલું

સોમનાથ, �ારકા, ગીરનાર, 
પાલીતાણા, અંબા�, ડાકોર, 
પાવાગઢ અને શામળા�ને 

૨૪x૭ સંપૂણ�પણે 
�વ�છ રાખવાનું 

નવતર અિભયાન

અ�યાર સુધીમાં

૧૧ લાખ 
ચોરસમીટર 

ઉપરાંતના િવ�તારને 
�વ�છ-સુઘડ કરવામાં 

આ�યો છ�

પગિથયાં, નગરોના મુ�ય 
ર�તા, �વેશ �ાર, મં�દર 
પ�રસર, આસપાસનો 

િવ�તાર �વ�છ 
રાખવાની ઝૂંબેશ

તમામ યા�ાધામોમાં 
૨૪x૭ સતક� રહીને 

�વ�છ
રાખવાના કાય�ને 

�ાથિમકતા આપવામાં 
આવે છ�

ગુજરાતના સોમનાથ મં�દરને

વષ� ૨૦૧૯માં �વ�છતાના 
ઉ� ધોરણો �ળવવા માટ� �વ�છ ભારત િમશન હ�ઠળ 

કલીને�ટ આઈકોિનકલ �લેસનો 
એવોડ� એનાયત થયો છ�

8383

ભારતનું ��તીય સરહદી �વાસન �ે� ગુજરાતમાં:

સીમા દશ�ન

બનાસકાંઠા િજ�ાના સરહદી િવ�તાર 
નડાબેટમાં યશકલગી સમાન 

સરહદીય �વાસન �ે� સીમા દશ�ન 

વષ� ૨૦૧૬માં �થાપવામાં આ�યું

�. ૮૦ કરોડથી વધુ 

રકમ આ �વાસન 
�ે�ના િવકાસ 

માટ� ફાળવવામાં
આવી છ�

ઝીરો પોઈ�ટ 
િવિઝટ, ક�મલ 

શો, વેપન 
એ��ઝબીશન 

સહ�લાણીઓને રોમાંિચત 
કર� છ�

પં�બની વાઘા બોડ�ર પછી 

ગુજરાતનું નડાબેટ 
સીમા દશ�ન 

સહ�લાણીઓ માટ� 
બોડ�ર ટુ�રઝમનો 

અન�ય �હાવો આપે છ�

વષ� ૨૦૨૦ સુધીમાં છ 
લાખ જેટલા 
�વાસીઓએ 

સીમાદશ�ન �થળની 

મુલાકાત લીધી છ�
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આવે છ�

ગુજરાતના સોમનાથ મં�દરને

વષ� ૨૦૧૯માં �વ�છતાના 
ઉ� ધોરણો �ળવવા માટ� �વ�છ ભારત િમશન હ�ઠળ 

કલીને�ટ આઈકોિનકલ �લેસનો 
એવોડ� એનાયત થયો છ�

8383

ભારતનું ��તીય સરહદી �વાસન �ે� ગુજરાતમાં:

સીમા દશ�ન

બનાસકાંઠા િજ�ાના સરહદી િવ�તાર 
નડાબેટમાં યશકલગી સમાન 

સરહદીય �વાસન �ે� સીમા દશ�ન 

વષ� ૨૦૧૬માં �થાપવામાં આ�યું

�. ૮૦ કરોડથી વધુ 

રકમ આ �વાસન 
�ે�ના િવકાસ 

માટ� ફાળવવામાં
આવી છ�

ઝીરો પોઈ�ટ 
િવિઝટ, ક�મલ 

શો, વેપન 
એ��ઝબીશન 

સહ�લાણીઓને રોમાંિચત 
કર� છ�

પં�બની વાઘા બોડ�ર પછી 

ગુજરાતનું નડાબેટ 
સીમા દશ�ન 

સહ�લાણીઓ માટ� 
બોડ�ર ટુ�રઝમનો 

અન�ય �હાવો આપે છ�

વષ� ૨૦૨૦ સુધીમાં છ 
લાખ જેટલા 
�વાસીઓએ 

સીમાદશ�ન �થળની 

મુલાકાત લીધી છ�



8484

ઉપર કોટ ડેવલપમે�ટનું
અભૂતપૂવ� આગેકદમ 

ગુજરાતની ઐિતહાિસક 
�થાપ�ય િવરાસતને ઉ�ગર  

કરતો જૂનાગઢનો 
ઉપર કોટ 

સહ�લાણીઓ માટ� 
હવે નવું 

આકષ�ણનું ક��� 
બની ર�ો છ�

ઉપર કોટ �ક�ામાં 
ઉપલ�ધ જુદા જુદા 

��કચર 
કો�ઝવ�શન અને 
રી�ટોર�શનની 

કામગીરી હાથ ધરવામાં 
આવી છ�

નયનર�ય અને આકષ�ક 

લાઈટ એ�ડ 
સાઉ�ડ શો 

�વાસીઓને મં�મુ�ધ
કરશે

�ક�ાની અંદર આવેલી 
અડીકડી વાવ, અનાજ 

ભંડાર, લ�કરી વાવ, ગાડ�ન 
એ�રયા, વોશટાવર, 

�ફ�ટર�શન ટાવર, નવઘણ 
ક�વો, રાણક મહ�લ, એ�ફ� 
િથયેટર, ક�નન એ�રયા, 

બા�દ ખાના, બુિ�� ગુફાઓ 
અને એ�ટરી એ��ઝટ ગેટને 

 અપાઈ નવા �પર�ગ
ર�ા છ�

ઉપર કોટના બ�ે મકબરાનું 

આધુિનક અને 
વૈ�ાિનક ���થી 

�યુટી�ફક�શન થઈ ર�ં છ�

ઉપર કોટ ડેવલપમે�ટ 
�ોજે�ટને કારણે 

�થાિનક યુવાનોને 
રોજગાર -

�વરોજગારની તકો 

ઉપલ�ધ થઈ રહી છ�

8585

ગુજરાતમાં �વાસન આકષ�ણનું વધુ એક પગલું :

ગીરનાર રોપ-વે

૬ થી ૭ કલાકનું ચઢાણ 
��ાળુઓ માટ� 
મા� ૬ થી ૭ 

િમિનટનું
બની ગયું

સવા બે 
�કલોમીટરનું
અંતર રોપ-વે 
આવરી લે છ�

રોપ-વેના ક�લ ૯ ટાવરની 
ઊંચાઈ ૬ થી ૮ માળના 

િબ�ડ�ગ જેટલી છ�

�. ૧૩૦ કરોડના ખચ� 

રોપ-વે તૈયાર 
થયો છ�

૧ કલાકમાં ૮૦૦થી 
વધુ 

યા�ાળુઓને 
સેવાનો લાભ 

મળતો થયો



8484

ઉપર કોટ ડેવલપમે�ટનું
અભૂતપૂવ� આગેકદમ 

ગુજરાતની ઐિતહાિસક 
�થાપ�ય િવરાસતને ઉ�ગર  

કરતો જૂનાગઢનો 
ઉપર કોટ 

સહ�લાણીઓ માટ� 
હવે નવું 

આકષ�ણનું ક��� 
બની ર�ો છ�

ઉપર કોટ �ક�ામાં 
ઉપલ�ધ જુદા જુદા 

��કચર 
કો�ઝવ�શન અને 
રી�ટોર�શનની 

કામગીરી હાથ ધરવામાં 
આવી છ�

નયનર�ય અને આકષ�ક 

લાઈટ એ�ડ 
સાઉ�ડ શો 

�વાસીઓને મં�મુ�ધ
કરશે

�ક�ાની અંદર આવેલી 
અડીકડી વાવ, અનાજ 

ભંડાર, લ�કરી વાવ, ગાડ�ન 
એ�રયા, વોશટાવર, 

�ફ�ટર�શન ટાવર, નવઘણ 
ક�વો, રાણક મહ�લ, એ�ફ� 
િથયેટર, ક�નન એ�રયા, 

બા�દ ખાના, બુિ�� ગુફાઓ 
અને એ�ટરી એ��ઝટ ગેટને 

 અપાઈ નવા �પર�ગ
ર�ા છ�

ઉપર કોટના બ�ે મકબરાનું 

આધુિનક અને 
વૈ�ાિનક ���થી 

�યુટી�ફક�શન થઈ ર�ં છ�

ઉપર કોટ ડેવલપમે�ટ 
�ોજે�ટને કારણે 

�થાિનક યુવાનોને 
રોજગાર -

�વરોજગારની તકો 

ઉપલ�ધ થઈ રહી છ�

8585

ગુજરાતમાં �વાસન આકષ�ણનું વધુ એક પગલું :

ગીરનાર રોપ-વે

૬ થી ૭ કલાકનું ચઢાણ 
��ાળુઓ માટ� 
મા� ૬ થી ૭ 

િમિનટનું
બની ગયું

સવા બે 
�કલોમીટરનું
અંતર રોપ-વે 
આવરી લે છ�

રોપ-વેના ક�લ ૯ ટાવરની 
ઊંચાઈ ૬ થી ૮ માળના 

િબ�ડ�ગ જેટલી છ�

�. ૧૩૦ કરોડના ખચ� 

રોપ-વે તૈયાર 
થયો છ�

૧ કલાકમાં ૮૦૦થી 
વધુ 

યા�ાળુઓને 
સેવાનો લાભ 

મળતો થયો



8686

સહ�લાણીઓ માટ� નવું નજરાણું :

આંબરડી સફારી પાક�

ભારતનું ગૌરવ 
ગુજરાતના 

એિશયા�ટક
િસંહ હવે 

આંબરડી સફારી 
પાક�મા ંપણ �વા 

મળશે

દ�વળીયા સફારી પાક� પછી
રા�ય સરકાર�

પય�ટકો માટ� આંબરડી સફારી 
પાક�ની નવતર �યવ�થા

ઊભી કરી છ�

ચાર ચોરસ 
�કલોમીટરના 

એ�રયામાં આંબરડી સફારી 

પાક�  છ�િવકસાવાયો

�. ૨૫ કરોડની ફાળવણી 
કરીને આંબરડી સફારી 

પાક�ને 

િવકસાવવાનું 
કાય� તેજ 

રફતારથી આગળ 

વધી ર�ં છ�

ગીરના જંગલો ઉપરાંત 

હવ ેસહ�લાણીઓ 
આંબરડીમાં 

પણ 
િસંહદશ�નનો 

�હાવો લઈ શકશે

8787

િસંહ સંવધ�ન માટ�ના ઐિતહાિસક પગલાં

એને�થેિસયા કમ વે��ટલેટર, 
�લડ એનેલાઈઝર, અ��ા 

સાઉ�ડ ઈમે�સ વગેર� જેવી 

અ�તન 
સુિવધાઓ �ારા 

િસંહોના �વા��યની ર�ા 
કરવામાં આવે છ�

વષ� ૨૦૧૯માં િસંહના 

સંવધ�ન અને 
�વા��ય સુિવધા 

માટ� લાયન 
એ��યુલ�સની સવલત 

શ� કરાઈ

િસંહો માટ� 

એ���ુઝીવ 
હો��પટલ અને 
�રસચ� સે�ટરનું 

િનમા�ણ

�ોન અને 
ર��ડયોકોલર 
સુિવધાથી 

િસંહોનું ���ક�ગ

કોર��ટાઈન 
ફ�સેિલટી અને 

વેકસીન 
સે�ટરની સુિવધા 
િવકસાવાઈ છ�

છ��ા ૫ વષ�માં 

િસંહના �વા��યની 
દરકારને પ�રણામે 

િસંહોની વસતીમાં ૨૯ 
ટકાનો વધારો

થયો છ�



8686

સહ�લાણીઓ માટ� નવું નજરાણું :

આંબરડી સફારી પાક�

ભારતનું ગૌરવ 
ગુજરાતના 

એિશયા�ટક
િસંહ હવે 

આંબરડી સફારી 
પાક�મા ંપણ �વા 

મળશે

દ�વળીયા સફારી પાક� પછી
રા�ય સરકાર�

પય�ટકો માટ� આંબરડી સફારી 
પાક�ની નવતર �યવ�થા

ઊભી કરી છ�

ચાર ચોરસ 
�કલોમીટરના 

એ�રયામાં આંબરડી સફારી 

પાક�  છ�િવકસાવાયો

�. ૨૫ કરોડની ફાળવણી 
કરીને આંબરડી સફારી 

પાક�ને 

િવકસાવવાનું 
કાય� તેજ 

રફતારથી આગળ 

વધી ર�ં છ�

ગીરના જંગલો ઉપરાંત 

હવ ેસહ�લાણીઓ 
આંબરડીમાં 

પણ 
િસંહદશ�નનો 

�હાવો લઈ શકશે

8787

િસંહ સંવધ�ન માટ�ના ઐિતહાિસક પગલાં

એને�થેિસયા કમ વે��ટલેટર, 
�લડ એનેલાઈઝર, અ��ા 

સાઉ�ડ ઈમે�સ વગેર� જેવી 

અ�તન 
સુિવધાઓ �ારા 

િસંહોના �વા��યની ર�ા 
કરવામાં આવે છ�

વષ� ૨૦૧૯માં િસંહના 

સંવધ�ન અને 
�વા��ય સુિવધા 

માટ� લાયન 
એ��યુલ�સની સવલત 

શ� કરાઈ

િસંહો માટ� 

એ���ુઝીવ 
હો��પટલ અને 
�રસચ� સે�ટરનું 

િનમા�ણ

�ોન અને 
ર��ડયોકોલર 
સુિવધાથી 

િસંહોનું ���ક�ગ

કોર��ટાઈન 
ફ�સેિલટી અને 

વેકસીન 
સે�ટરની સુિવધા 
િવકસાવાઈ છ�

છ��ા ૫ વષ�માં 

િસંહના �વા��યની 
દરકારને પ�રણામે 

િસંહોની વસતીમાં ૨૯ 
ટકાનો વધારો

થયો છ�



8888

ભારતનું આગવું ��યુ બીચ ગુજરાતના આંગણે િવકસાવાયું :

િશવરાજપુર બીચ

ભારત સરકારના ઈ�ટી�ેટ�ડ કો�ટલ ઝોન 
મેનેજમે�ટના બીચ એ�વાયરમે�ટ એ�ડ એ�થે�ટક

મેનેજમે�ટ સિવ�િસઝ હ�ઠળ િશવરાજપુર બીચ 
િવકસાવવામાં આવી ર�ો છ�

�ારકાથી ૧૨ �કલોમીટર 

દૂર િશવરાજપુર 
બીચને િવ� 
ક�ાનું ��યુ 
�લેગ ટુ�ર�ટ 
ડે�ટીનેશન તરીક� 
િવકસાવાઈ ર�ં છ�

આ બીચને �ટ�નેબલ 
ટુ�રઝમ �પોટ 

તરીક� પણ િવકસાવાઈ 
ર�ો છ�

દ�રયાકાંઠાની 

અને �વ વન�પિત 
���ના  અને સંર�ણ

સંવધ�નની આગવી 

�યવ�થા િશવરાજપુર 
 બીચનું આકષ�ણ

છ�

સમ� ભારતમાં 
સમાિવ� આઠ બીચ પૈક� 

ગુજરાતનો 

િશવરાજપુર 
બીચ આગવું 
�થાન ધરાવે છ�

8989

ગાંધી ટુ�ર�ટ સક�ટનો 
નવતર અિભગમ

�. ૯૩ કરોડના 
ખચ� ગુજરાતમાં 
ગાંધી ટુ�ર�ટ 

સક�ટનું િનમા�ણ

મહા�મા ગાંધીના �વન 
સાથે સંકળાયેલી ગુજરાતના 

િવિવધ �થળોને 

�વાસન �થળ 
તરીક� 

િવકસાવવાનો 
નવતર અિભગમ

ગાંધી ટુ�ર�ટ સક�ટમાં 
ગાંધીનગરમાં દાંડીક�ટીર, 
પોરબંદરમાં ક�િત� મં�દર,

રાજકોટની આ���ડ 
હાઈ�ક�લ અને 

નો દાંડી �મારક
સમાવેશ થાય છ�

અમદાવાદ સાબરમતી આ�મ, 
રાજકોટની આ���ડ હાઈ�ક�લ, 

પોરબંદરનું જ�મ �થળ, બારડોલી 
સ�યા�હ દાંડીને �ે� �વાસન  અન ે

સુિવધાઓ સાથે િવકસાવામાં આવી
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ભારતનું આગવું ��યુ બીચ ગુજરાતના આંગણે િવકસાવાયું :

િશવરાજપુર બીચ

ભારત સરકારના ઈ�ટી�ેટ�ડ કો�ટલ ઝોન 
મેનેજમે�ટના બીચ એ�વાયરમે�ટ એ�ડ એ�થે�ટક

મેનેજમે�ટ સિવ�િસઝ હ�ઠળ િશવરાજપુર બીચ 
િવકસાવવામાં આવી ર�ો છ�

�ારકાથી ૧૨ �કલોમીટર 

દૂર િશવરાજપુર 
બીચને િવ� 
ક�ાનું ��યુ 
�લેગ ટુ�ર�ટ 
ડે�ટીનેશન તરીક� 
િવકસાવાઈ ર�ં છ�

આ બીચને �ટ�નેબલ 
ટુ�રઝમ �પોટ 

તરીક� પણ િવકસાવાઈ 
ર�ો છ�

દ�રયાકાંઠાની 

અને �વ વન�પિત 
���ના  અને સંર�ણ

સંવધ�નની આગવી 

�યવ�થા િશવરાજપુર 
 બીચનું આકષ�ણ

છ�

સમ� ભારતમાં 
સમાિવ� આઠ બીચ પૈક� 

ગુજરાતનો 

િશવરાજપુર 
બીચ આગવું 
�થાન ધરાવે છ�
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ગાંધી ટુ�ર�ટ સક�ટનો 
નવતર અિભગમ

�. ૯૩ કરોડના 
ખચ� ગુજરાતમાં 
ગાંધી ટુ�ર�ટ 

સક�ટનું િનમા�ણ

મહા�મા ગાંધીના �વન 
સાથે સંકળાયેલી ગુજરાતના 

િવિવધ �થળોને 

�વાસન �થળ 
તરીક� 

િવકસાવવાનો 
નવતર અિભગમ

ગાંધી ટુ�ર�ટ સક�ટમાં 
ગાંધીનગરમાં દાંડીક�ટીર, 
પોરબંદરમાં ક�િત� મં�દર,

રાજકોટની આ���ડ 
હાઈ�ક�લ અને 

નો દાંડી �મારક
સમાવેશ થાય છ�

અમદાવાદ સાબરમતી આ�મ, 
રાજકોટની આ���ડ હાઈ�ક�લ, 

પોરબંદરનું જ�મ �થળ, બારડોલી 
સ�યા�હ દાંડીને �ે� �વાસન  અન ે

સુિવધાઓ સાથે િવકસાવામાં આવી
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ગુજરાતમાં ઐિતહાિસક

ડાયનોસોર ફોિસલ પાક�નું િનમા�ણ

બાલાિસનોરના ર�યોલીમાં 

ભારતનું એક મા� 
ડાયનોસોર 

ફોિસલ પાક� અને 

�યુઝીયમ િવકસાવાયું છ�

ડાયનોસોરના 

 અને ઇિતહાસ
 �વનની ઝલક

અહ� સહ�લાણીઓ 
માણી શક� છ�

૭ કરોડના ખચ� બનેલા 
�યુઝીયમમાં ડાયનોસોરના 
અવશેષો, ફોિસલ, અને 

રા�સૌરસ નરમે�ડે��સસ 

સહ�લાણીઓના 
આકષ�ણનું મુ�ય 

ક���

આ ડાયનોસોર પાક� 
ભારતનો સૌથી મોટો અને 

જગતની �ી�
સૌથી મોટી 
ડાયનોસોર 

ફોિસલ સાઈટ છ�

િવ�ની બી� 
નંબરની સૌથી 

મોટી ડાયનોસોર 
હ�ચરી ગુજરાતના 

ર�યોલીમાં �વા મળ� છ�

આધુિનક 
ટ�કનોલો�સભર 

�યુઝીયમમાં

૪૦ જેટલા
ક�પસર દશ�નીય છ�

9191

�વાસીઓ માટ� ગુજરાતનું વધુ એક નવલું નજરાણું : 
સી-�લેન

અમદાવાદના 
સાબરમતી રીવર��ટથી 
�ટ��યૂ ઓફ યુિનટી લઈ 

જતી ભારતની 
�થમ સી-�લેન 

સેવાનો ગુજરાતમાં 
આર�ભ કરાયો છ�

રા�ય સરકારની સવ��ાહી 
�વાસન નીિતના કારણે 
ગુજરાતની મુલાકાતે 

આવતા 

સહ�લાણીઓની 
સં�યામાં ૧૪ 

ગણો વધારો થયો છ�

અમદાવાદમાં રીવર��ટ 

ખાતે દ�શનું સવ��થમ 
વોટર એરો�ોમનું 

િનમા�ણ થયું છ�

સહ�લાણીઓ
સી-�લેનના 

આનંદની સાથે

મા� 
૪૫ િમિનટમાં 
અમદાવાદથી 
�ટ��યૂ ઓફ 

યુિનટી
પહ�ચી શક� છ�

�ટ��યૂ ઓફ 
યુિનટીનો 
અ� ભુત 

એ�રયલ �યૂ 
�વાસીઓ 

માણી શક� છ�



9090

ગુજરાતમાં ઐિતહાિસક

ડાયનોસોર ફોિસલ પાક�નું િનમા�ણ

બાલાિસનોરના ર�યોલીમાં 

ભારતનું એક મા� 
ડાયનોસોર 

ફોિસલ પાક� અને 

�યુઝીયમ િવકસાવાયું છ�

ડાયનોસોરના 

 અને ઇિતહાસ
 �વનની ઝલક

અહ� સહ�લાણીઓ 
માણી શક� છ�

૭ કરોડના ખચ� બનેલા 
�યુઝીયમમાં ડાયનોસોરના 
અવશેષો, ફોિસલ, અને 

રા�સૌરસ નરમે�ડે��સસ 

સહ�લાણીઓના 
આકષ�ણનું મુ�ય 

ક���

આ ડાયનોસોર પાક� 
ભારતનો સૌથી મોટો અને 

જગતની �ી�
સૌથી મોટી 
ડાયનોસોર 

ફોિસલ સાઈટ છ�

િવ�ની બી� 
નંબરની સૌથી 

મોટી ડાયનોસોર 
હ�ચરી ગુજરાતના 

ર�યોલીમાં �વા મળ� છ�

આધુિનક 
ટ�કનોલો�સભર 

�યુઝીયમમાં

૪૦ જેટલા
ક�પસર દશ�નીય છ�

9191

�વાસીઓ માટ� ગુજરાતનું વધુ એક નવલું નજરાણું : 
સી-�લેન

અમદાવાદના 
સાબરમતી રીવર��ટથી 
�ટ��યૂ ઓફ યુિનટી લઈ 

જતી ભારતની 
�થમ સી-�લેન 

સેવાનો ગુજરાતમાં 
આર�ભ કરાયો છ�

રા�ય સરકારની સવ��ાહી 
�વાસન નીિતના કારણે 
ગુજરાતની મુલાકાતે 

આવતા 

સહ�લાણીઓની 
સં�યામાં ૧૪ 

ગણો વધારો થયો છ�

અમદાવાદમાં રીવર��ટ 

ખાતે દ�શનું સવ��થમ 
વોટર એરો�ોમનું 

િનમા�ણ થયું છ�

સહ�લાણીઓ
સી-�લેનના 

આનંદની સાથે

મા� 
૪૫ િમિનટમાં 
અમદાવાદથી 
�ટ��યૂ ઓફ 

યુિનટી
પહ�ચી શક� છ�

�ટ��યૂ ઓફ 
યુિનટીનો 
અ� ભુત 

એ�રયલ �યૂ 
�વાસીઓ 

માણી શક� છ�
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�ટ��યૂ ઓફ યુિનટી
પરીસરમાં સહ�લાણીઓ માટ� િવિવધ નવલાં આકષ�ણો

ગુજરાતના પનોતા પુ� 
લોહ પુ�ષ સરદાર 

પટ�લને િવ�ની 
સૌથી ઊંચી 

�િતમા �ટ��યૂ 
ઑફ યુિનટી �ારા 

યથોિચત અંજિલ

�ટ��યૂ ઓફ યુિનટી 

પ�રસરમાં ૧૨ નવા 
આકષ�ણોથી 
સહ�લાણીઓ 
મં�મુ�ધ બની 

�ય છ�

વષ� ૨૦૧૯માં �દવાળી 
દરિમયાન તાજમહ�લની 

મુલાકાત લેનારા 
�વાસીઓ કરતાં �ટ��યૂ
ઓફ યુિનટીની મુલાકાત 

લેનારા �વાસીઓની 

 હતીસં�યા વધાર�

જંગલ સફારી, પ�ીઓનું 
સં�હાલય, એકતા મોલ, 
િચ��ન �યુ�ીશન પાક�, 
�યુ�ી ��ન, એકતા �ાર, 
લેસર શો, યુિનટી �લો 
ગાડ�ન, ક�કટસ ગાડ�ન, 
એકતા નસ�રી, આરો�ય 
વન, આરો�ય ક��ટર, 

એકતા ��ઝ અને �યુ ગોરા 

�ીજ પય�ટકોને 
આકષ� છ�

�ટ��યૂ ઓફ 
યુિનટીને કારણે 

�થાિનક લોકોને
રોજગારી -

�વરોજગારીના 
િવપુલ અવસરો 

સાંપ�ા છ�

વષ� ૨૦૨૦ સુધીમાં ૪૩ 
લાખ જેટલાં 

�વાસીઓએ �ટ��યૂ

ઓફ યુિનટીની મુલાકાત 
લીધી છ�

અમે�રકાના �ટ��યૂ ઓફ 
િલબટ�ના �િત�દન 

�વાસીઓની સં�યા કરતાં 
�ટ��ય ૂ ઓફ યુિનટીની 
�િત�દન મુલાકાત લેતા

�વાસીઓની 
સં�યા વધાર� છ�

9393

�ડિઝટલ �ે�ે ગુજરાતની આગવી પહ�લ : 

સીએમ ડેશબોડ� 

સીએમ ડેશબોડ�ના 

૩૦૦૦થી વધુ 
પફ�મ��સ 

ઇ��ડક�ટસ�ની મદદથી 
િનણા�યક મુ�યમં�ી �ી 

િવજયભાઈ �પાણી રા�યના 
૨૬ મુ�ય િવભાગોની 

જનિહતલ�ી કામગીરી ઉપર 
�તે નજર રાખે છ�

રા�ય સરકાર �ારા થતી 

કામગીરીની 
સમી�ા સરળ 
અને ઝડપી બનવા 

ઉપરાંત સરકારી 
િવભાગોના કાય�નું 

પારદશ�ક ર��ક�ગ શ�ય 
બ�યું છ�

લોકડાઉન દરિમયાન 
સીએમ ડેશબોડ�ના 

મા�યમથી મુ�યમં�ી�ીએ

જન-જન સુધી 
��ય� સંવાદ કરી 

માગ�દશ�ન આ�યું

કોરોના 
મહામારીના 
સમયમા ંસીએમ 

ડેશબોડ� રા�ય સરકાર 
અને જનતા માટ� 

 બ�યું છ�વરદાન�પ

મુ�યમં�ી�ીએ કોરોના વો�રયસ� અને કોરોનાથી 
અસર��ત દદ�ઓ સાથે સીધો સંવાદ સા�યો તેમજ 
સમયાંતર� �ર�યુ મી�ટ��સ �ારા રા�યના અંત�રયાળ 

િવ�તારોમાં કોરોનાની પ�ર��થિતની 
સમી�ા કરીને યો�ય િનણ�યો લીધા છ�
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�ટ��યૂ ઓફ યુિનટી
પરીસરમાં સહ�લાણીઓ માટ� િવિવધ નવલાં આકષ�ણો

ગુજરાતના પનોતા પુ� 
લોહ પુ�ષ સરદાર 

પટ�લને િવ�ની 
સૌથી ઊંચી 

�િતમા �ટ��યૂ 
ઑફ યુિનટી �ારા 

યથોિચત અંજિલ

�ટ��યૂ ઓફ યુિનટી 

પ�રસરમાં ૧૨ નવા 
આકષ�ણોથી 
સહ�લાણીઓ 
મં�મુ�ધ બની 

�ય છ�

વષ� ૨૦૧૯માં �દવાળી 
દરિમયાન તાજમહ�લની 

મુલાકાત લેનારા 
�વાસીઓ કરતાં �ટ��યૂ
ઓફ યુિનટીની મુલાકાત 

લેનારા �વાસીઓની 

 હતીસં�યા વધાર�

જંગલ સફારી, પ�ીઓનું 
સં�હાલય, એકતા મોલ, 
િચ��ન �યુ�ીશન પાક�, 
�યુ�ી ��ન, એકતા �ાર, 
લેસર શો, યુિનટી �લો 
ગાડ�ન, ક�કટસ ગાડ�ન, 
એકતા નસ�રી, આરો�ય 
વન, આરો�ય ક��ટર, 

એકતા ��ઝ અને �યુ ગોરા 

�ીજ પય�ટકોને 
આકષ� છ�

�ટ��યૂ ઓફ 
યુિનટીને કારણે 

�થાિનક લોકોને
રોજગારી -

�વરોજગારીના 
િવપુલ અવસરો 

સાંપ�ા છ�

વષ� ૨૦૨૦ સુધીમાં ૪૩ 
લાખ જેટલાં 

�વાસીઓએ �ટ��યૂ

ઓફ યુિનટીની મુલાકાત 
લીધી છ�

અમે�રકાના �ટ��યૂ ઓફ 
િલબટ�ના �િત�દન 

�વાસીઓની સં�યા કરતાં 
�ટ��ય ૂ ઓફ યુિનટીની 
�િત�દન મુલાકાત લેતા

�વાસીઓની 
સં�યા વધાર� છ�
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�ડિઝટલ �ે�ે ગુજરાતની આગવી પહ�લ : 

સીએમ ડેશબોડ� 

સીએમ ડેશબોડ�ના 

૩૦૦૦થી વધુ 
પફ�મ��સ 

ઇ��ડક�ટસ�ની મદદથી 
િનણા�યક મુ�યમં�ી �ી 

િવજયભાઈ �પાણી રા�યના 
૨૬ મુ�ય િવભાગોની 

જનિહતલ�ી કામગીરી ઉપર 
�તે નજર રાખે છ�

રા�ય સરકાર �ારા થતી 

કામગીરીની 
સમી�ા સરળ 
અને ઝડપી બનવા 

ઉપરાંત સરકારી 
િવભાગોના કાય�નું 

પારદશ�ક ર��ક�ગ શ�ય 
બ�યું છ�

લોકડાઉન દરિમયાન 
સીએમ ડેશબોડ�ના 

મા�યમથી મુ�યમં�ી�ીએ

જન-જન સુધી 
��ય� સંવાદ કરી 

માગ�દશ�ન આ�યું

કોરોના 
મહામારીના 
સમયમા ંસીએમ 

ડેશબોડ� રા�ય સરકાર 
અને જનતા માટ� 

 બ�યું છ�વરદાન�પ

મુ�યમં�ી�ીએ કોરોના વો�રયસ� અને કોરોનાથી 
અસર��ત દદ�ઓ સાથે સીધો સંવાદ સા�યો તેમજ 
સમયાંતર� �ર�યુ મી�ટ��સ �ારા રા�યના અંત�રયાળ 

િવ�તારોમાં કોરોનાની પ�ર��થિતની 
સમી�ા કરીને યો�ય િનણ�યો લીધા છ�
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જન જન સાથે સીધા સંવાદનો નવતર અિભગમ : 
મુ�યમં�ી સાથે મોકળા મને

સમાજના વંિચત અને 

છ�વાડાના 
સમુદાયો સાથે 
મોકળા મને 
સીધો સંવાદ 

સાધવાનો નવતર 
અિભગમ

અ�યાર સુધીમાં આ કાય��મના

૮ સં�કરણો સંપ�

ઝૂંપડપ�ી 
િવ�તારમાં રહ�તા 
લોકો, િશ�કો, 

�દ�યાંગો, 
માછીમારો, 

િવચરતી �િતના 
�િતિનિધઓ, 

અગ�રયાઓ અને 
પાંજરાપોળ-

ગૌશાળાના માિલકો 
સાથે મોકળા મને સંવાદ 

કરાયો

રા�ય સરકારની ક�ટલીક 

નીિતઓમાં 
હકારા�મક 

બદલાવ લાવવામાં 

આ�યો છ�. સમાજના 
છ�વાડાના લોકોના ��ો 
�ણીને અનેક નવતર 

પગલાં લીધા છ�

આ કાય��મમાં િવિવધ 
સમુદાયો સાથે 

મુ�યમં�ી�ીએ ખુ�ાં 
મને વાતચીત 

કરી

મોકળા મને કાય��મને 
રા�યના તમામ લોકો 

�ારા ઉ�માભય� 
આવકાર

મ�યો છ�

કોરોના વાઈરસનો

ગુજરાતે કય� �ે�તમ મુકાબલો

કોિવડ-૧૯ પર િનયં�ણ 
માટ� ગુજરાતના 

કાય�ની ગુજરાત 
હાઈકોટ�, નીિત 
આયોગ અને 
WHO જેવી 

�િતિ�ત રા�ીય અને 
આંતરરા�ીય સં�થાઓ 

�ારા �શંસા

કોિવડ-૧૯નો �થમ ક�સ 
ન�ધાવાના 

ગણતરીના 
�દવસોમાં 

૨૨૦૦ બે�સની 
�મતા સાથે 
રા�યના ચાર 
મહાનગરોમાં 

ડે�ડક�ટ�ડ કોિવડ-
૧૯ હો��પટલોની 

�થાપના કરવામાં આવી છ�

અમદાવાદની

IIM સં�થા
 �ારા

મુ�યમં�ી�ીના
ને��વમાં 

ગુજરાત સરકાર �ારા 
કોરોના મહામારી

માટ� કરવામાં
આવેલી 

કામગીરીની 
�શંસા

રા�યમાં વે��સન 
િવતરણની તમામ 

�યવ�થા સાથે

ગુજરાત સુસ�

સારવાર માટ�

PPP મોડલ:
૫૦% બે�સને 

સરકારી ફ�ડ આપીને
ખાનગી હો��પટલોનું

કોિવડ-૧૯ 
હો��પટલમાં �પાંતર 
કરવામાં આ�યું છ�.
ગુજરાત સરકારના

આ PPP 
મોડલની ગુજરાત 

હાઈકોટ� અને 
સુિ�મ કોટ�  

ભરપૂર �શંસા કરી
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જન જન સાથે સીધા સંવાદનો નવતર અિભગમ : 
મુ�યમં�ી સાથે મોકળા મને

સમાજના વંિચત અને 

છ�વાડાના 
સમુદાયો સાથે 
મોકળા મને 
સીધો સંવાદ 

સાધવાનો નવતર 
અિભગમ

અ�યાર સુધીમાં આ કાય��મના

૮ સં�કરણો સંપ�

ઝૂંપડપ�ી 
િવ�તારમાં રહ�તા 
લોકો, િશ�કો, 

�દ�યાંગો, 
માછીમારો, 

િવચરતી �િતના 
�િતિનિધઓ, 

અગ�રયાઓ અને 
પાંજરાપોળ-

ગૌશાળાના માિલકો 
સાથે મોકળા મને સંવાદ 

કરાયો

રા�ય સરકારની ક�ટલીક 

નીિતઓમાં 
હકારા�મક 

બદલાવ લાવવામાં 

આ�યો છ�. સમાજના 
છ�વાડાના લોકોના ��ો 
�ણીને અનેક નવતર 

પગલાં લીધા છ�

આ કાય��મમાં િવિવધ 
સમુદાયો સાથે 

મુ�યમં�ી�ીએ ખુ�ાં 
મને વાતચીત 

કરી

મોકળા મને કાય��મને 
રા�યના તમામ લોકો 

�ારા ઉ�માભય� 
આવકાર

મ�યો છ�

કોરોના વાઈરસનો

ગુજરાતે કય� �ે�તમ મુકાબલો

કોિવડ-૧૯ પર િનયં�ણ 
માટ� ગુજરાતના 

કાય�ની ગુજરાત 
હાઈકોટ�, નીિત 
આયોગ અને 
WHO જેવી 

�િતિ�ત રા�ીય અને 
આંતરરા�ીય સં�થાઓ 

�ારા �શંસા

કોિવડ-૧૯નો �થમ ક�સ 
ન�ધાવાના 

ગણતરીના 
�દવસોમાં 

૨૨૦૦ બે�સની 
�મતા સાથે 
રા�યના ચાર 
મહાનગરોમાં 

ડે�ડક�ટ�ડ કોિવડ-
૧૯ હો��પટલોની 

�થાપના કરવામાં આવી છ�

અમદાવાદની

IIM સં�થા
 �ારા

મુ�યમં�ી�ીના
ને��વમાં 

ગુજરાત સરકાર �ારા 
કોરોના મહામારી

માટ� કરવામાં
આવેલી 

કામગીરીની 
�શંસા

રા�યમાં વે��સન 
િવતરણની તમામ 

�યવ�થા સાથે

ગુજરાત સુસ�

સારવાર માટ�

PPP મોડલ:
૫૦% બે�સને 

સરકારી ફ�ડ આપીને
ખાનગી હો��પટલોનું

કોિવડ-૧૯ 
હો��પટલમાં �પાંતર 
કરવામાં આ�યું છ�.
ગુજરાત સરકારના

આ PPP 
મોડલની ગુજરાત 

હાઈકોટ� અને 
સુિ�મ કોટ�  

ભરપૂર �શંસા કરી
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િવદ�શો ક� દ�શના અ�ય 

રા�યોમાંથી ગુજરાત 
આવતા લોકો 
માટ� િનઃશુ�ક 

ઈ���ટ�ૂશનલ 
�ોર�ટાઈનની 
સુિવધા ઉપલ�ધ 

કરાવવામાં આવી છ�

�ુટી દરિમયાન કોરોના 
થવાના કારણે 

��યુ પામનાર કોરોના 
વો�રયસ�ના પ�રવારજનોને 

રા�ય સરકાર તરફથી 
�. ૨૫ લાખની 
આિથ�ક સહાય

ર�મડેિસવીર અને 
ટોિસિલઝુમેબ 
જેવા મ�ઘા 
ઈ�જેકશન

િનઃશુ�ક અપાયા

ગુજરાત સરકારના 
પ�રણામલ�ી એ�ોચના 
કારણે આજે રા�યનો 

�રકવરી ર�ટ 
૯૫.૧% છ�

કોરોનાના દદ�ઓ માટ� 
રા�યમાં સરકારી અને 
ખાનગી મળીને ક�લ 

૫૫,૫૫૯ 
બે�સ ઉપલ�ધ 

કરાવવામાં આ�યાં છ�

રા�યમાં ૩૧૭ 
DCH, ૧૨૦ 
DCHC, અને 
૩૨૦ DCCC 

કાય�રત છ�. અિતગંભીર 

દદ�ઓની સારવાર માટ �
ડે�ડક�ટ�ડ કોિવડ હો��પટલ 

(DCH), મા�યમથી ગંભીર 
લ�ણોવાળા દદ�ઓ માટ �

ડે�ડક�ટ�ડ કોિવડ હ��થ સે�ટસ� 
(DCCH) અને સાધારણ 
લ�ણોવાળા દદ�ઓ માટ �
ડે�ડક�ટ�ડ કોિવડ ક�ર સે�ટસ �

(DCCC)ની �થાપના 
કરવામાં આવી છ�

૧૭૦૦ 
�રધ�વંત  રથ કાય�રત છ�

જેના �ારા

૨.૫ કરોડથી 
વધુ લોકોને

OPD �ારા સેવાઓ �દાન
કરવામાં આવી છ�

WHO એ 
ધ�વંત�ર રથ 

મોડલની �શંસા 
કરીને અ�ય દ�શોને પણ 
આ મોડલને અનુસરવા 

ભલામણ કરી

કોરોનાના તા�કાિલક 

ટ���ટ�ગ માટ�  ૧૦૪
અને માનિસક સારવાર 

માટ� હ��પલાઈન 

 કાય�રત૧૧૦૦
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િવદ�શો ક� દ�શના અ�ય 

રા�યોમાંથી ગુજરાત 
આવતા લોકો 
માટ� િનઃશુ�ક 

ઈ���ટ�ૂશનલ 
�ોર�ટાઈનની 
સુિવધા ઉપલ�ધ 

કરાવવામાં આવી છ�

�ુટી દરિમયાન કોરોના 
થવાના કારણે 

��યુ પામનાર કોરોના 
વો�રયસ�ના પ�રવારજનોને 

રા�ય સરકાર તરફથી 
�. ૨૫ લાખની 
આિથ�ક સહાય

ર�મડેિસવીર અને 
ટોિસિલઝુમેબ 
જેવા મ�ઘા 
ઈ�જેકશન

િનઃશુ�ક અપાયા

ગુજરાત સરકારના 
પ�રણામલ�ી એ�ોચના 
કારણે આજે રા�યનો 

�રકવરી ર�ટ 
૯૫.૧% છ�

કોરોનાના દદ�ઓ માટ� 
રા�યમાં સરકારી અને 
ખાનગી મળીને ક�લ 

૫૫,૫૫૯ 
બે�સ ઉપલ�ધ 

કરાવવામાં આ�યાં છ�

રા�યમાં ૩૧૭ 
DCH, ૧૨૦ 
DCHC, અને 
૩૨૦ DCCC 

કાય�રત છ�. અિતગંભીર 

દદ�ઓની સારવાર માટ �
ડે�ડક�ટ�ડ કોિવડ હો��પટલ 

(DCH), મા�યમથી ગંભીર 
લ�ણોવાળા દદ�ઓ માટ �

ડે�ડક�ટ�ડ કોિવડ હ��થ સે�ટસ� 
(DCCH) અને સાધારણ 
લ�ણોવાળા દદ�ઓ માટ �
ડે�ડક�ટ�ડ કોિવડ ક�ર સે�ટસ �

(DCCC)ની �થાપના 
કરવામાં આવી છ�

૧૭૦૦ 
�રધ�વંત  રથ કાય�રત છ�

જેના �ારા

૨.૫ કરોડથી 
વધુ લોકોને

OPD �ારા સેવાઓ �દાન
કરવામાં આવી છ�

WHO એ 
ધ�વંત�ર રથ 

મોડલની �શંસા 
કરીને અ�ય દ�શોને પણ 
આ મોડલને અનુસરવા 

ભલામણ કરી

કોરોનાના તા�કાિલક 

ટ���ટ�ગ માટ�  ૧૦૪
અને માનિસક સારવાર 

માટ� હ��પલાઈન 
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સાૈનાે સાથ... 

         સાૈનાે �વકાસ...

               સાૈનાે �વ�ાસ...


